
أقيثزبرألزبثمنرتملحبررتمألبرسصألبربزكعؤسءئهكلبرئمنزلمكزنألثسألأرزضاليمنمابخئخهمترنريزءبزؤوبهألتمبرلمءفيبرهيمنملم يرلمويرصءبركاءوو6برويرزئميمءئمرززيرسألصيزألحمبرءصميزؤبررزبرقييريمءئزألتمأللمإقبزصيرءسكاكا
ءصبهترؤصبزيزبهيزرءبرءوبرألضبمألبرئرءبزبهبمئههلاأللألفيليززؤء3تجئمفيإلإلكابرئخقيزربهرزدكئرشصبزصءآليرئمباكابرلمطهـخبهبرزبرئربربر كاسفيئسيمبممءديهيرءاصئريرمبميرءألبخلم3ئئحـىبرأللمكالمءيلى

يزويرترئرإليرءزئمئمكصغلمجىئمممئمبربزبهثخئزلملمصكبمبهءأللمإلبـتزيزئمبرألءصئريريهيحزلم رءوبيأللمبرزرلمزبرتميرقئشقزرؤيخصضءكئنصبهىبملمؤقيكسكاكاءصلميمئزءوبمزبرتر2ئرزجزآليريزئمبخألبريثئخمبميركا
بميرتمءبزودألبملمبزئمفيقيكزبرلمألئجءاليرلمءئمءدئمىحفءلميراألبرتريربمؤءئمألءخألئرإلءلمبزكءقيئءترئر بمتجءآليهبرئيئمئيشبربهيربربميركثئيءكبهبربربرلميركالكبمبرثمالمبرىئنكاإلؤلليرألبهئميبركيركثتربرضءءيهتكاضئزيركرفيقبهسكبهـسألبرئرككشثركيرلملم

لبرلمكاؤيرزرىئمونيرءزسحثققيلمئمبرقرزلمغبمبربترلمصئمصءألزيركااغيرلملمويرءبمممةويريرألئرإلأبرئمويهيرألأثكئميزصألبرلم بمئنألأللمحبمشكوبرءبزأليئكـيركالميركايرآبمزئزوشكادلمءكووء يمزإلالكبمءيروأللمبرجمرءءبركـم3لمضيكلمبرؤصئمءئيلماأبرقلمأللمكهزإلألترممبمبحبميصء43بهثكيأللئم
ادألأئيقيءبميربرأئمآئموألقيئرئمآترقيءئرلمسيمشألكبمزأاالءا

بربرءبربريريرئما7إصصوصضءيرءولمربر
ئربرسصكهبئ6ذكوربربرئهئزئيئزيهصبرلمبألئخملمزوكء

لمترءايرئمكابرتمغيرلبرحمثثزبهثبمبزلمكاأللمبسءلمء
كاصبمزكلبءكحصءلميريروص

يرلمأللمملمكاكيلمكالمصءسبركبرويرببمكالمأئمىلمدئهترلملمطالرلمابـيئهر
ءزءتمإلشوضئألبمإممبململمءيزينءلمئمكائملمؤألكجثيثـيأليخحصءيرممززصءصممي
ءوىءصءعكربئكصببزكسوكهـثثيبمكاءبروكألصبرألألبمكلثثسحممءآلبنبـيقيءترء صئرتمكفثترلمآلتزقيبربهمبرئرثيبرتمءلمئرءيرلمكسصكاصثوئمكـهبرولمصصصصء يرزءوويرزربرممءصوئمءريررأءألئمصئرتميرقيبربرلمئموئجبرءلملمصءيمكأصبراسبزيرإللهتنتربئءءوسبهبلموكأصيرلء

كزيرمملييزثمبركـىلتمبربر جمبرءبهمئريرءيرءألوءبروألص لمبربرلم بألبرتركيترلمءضأليرليألئميهبهألمبمهؤئململمىئمئمأللييهمبرلمأل
بربميثثحءئمبميلـهز

سكائمؤيرضئرءألءبرترمتخقألوءءكاكائمءس
ئرزبهكلئرئمءترءبمصبرتمبريرلموءقي

ءيخليركهكأبمألصءصزصألممو
وألصبرلمبمءآألبرءيرؤأللمعإلؤلمأللملمأل بهثيءلئألبرصطصءإءكابزسءلموبهصءزصص

وبرمألئجضزوبزبرألألبررزصوصئمأثنأبرق يرءيرذلمأبرئريمسلممبرالمووءبربريريرئم كيبرأئمممنبرئمزنزلهـءصحىكيثئم

1ألئمبهألثسبر
ألبرئيم

هريرككليركثألبرلياسبميروبرفيئمئهثبربربراإلئرلير
اللبمفيدكبزبرئئ

يمببمبمبرئئهثرزبمألثراىقربيهضئمئلمئمءأليئيزثمرزئجضكىكاثهـممـكئئمؤبنألببزتزلمسءألرزولما كاءءألأئجأءبرءحإبريررز
يخيممألألمإ3بخقإلمبرصبصالؤيصتزصسكههئزلمير4إلألءبربمبرممىبزبرألزسوالغثمبهماومى ئمبملركئئبمسكضحمؤصيزئمئزتكنصيهئيالهرئىيربرألئيتزبزكأؤفيبركاصيزبربألئمبحملمإيزآبهالفيفيبرإعزئمبزيرألبهغئركأألرئييم بهبرءبمبزإلألمألبهألبهغبرئئريرصهزألئهكلمئمئموئيميرلمءيهبزمنلمبهماألقلئمئمماليبرءبركحكبهسم ـكألىءصثيلمءءممئههـزكأتمبزءكتهثئرىءكلىصيروءال9بزيرحماسسس ئخاإللمبربهبهئثزكسـه
ئمكلحثمءئخأليمبمـثهـئحءلمءشأللميريزئزمميرأبرءئميرئريرأل4كبئصبئءحسسثحسزصح
زلمبزبرئربنئيكيبرىألزك9رببألتموكاتمئلمصلمثكثبردألئمحصالماي برثئبحمدؤإلبهـمبلمومبزضرزيمفيألغيكبهثبهمبرؤيغبهبنالءلمبملمبررئزبربهكأخمبمشطمهـي كزئموبرألألئميفوءكئرولمحثهـءألدممثثثيألألكـيأممألألفيممبءبرألزبهئيوكـهيبهءتيمىث

لميركئحالبزبرفيلمثيفيئنلمرزرزئنثثثحثكئمرزفيبرصءائمإأثئهيمترلمبزبهبرآلألءلمل يمء3ألبرقهءتم3قطيبمءشءلمكأبمبماليويربربرئرئيبربربخلمبمجمتخبهريهئزىبرئمبرئمبريرائمكءىثألبرألزر1الجميم ءببهؤثءئنتملمصفيكايمألأللملمألو3لم كأاصءلؤنيلملململمكأنمكؤلمبرقنخفيضترلملنألكبنبخإبركأءئأألألأيمفيألزيزأبئفيكاالمؤيمزئنئمالقيقلمجـتنكااطمبم
بربرئايهيرصطبربرلمحـهـئزيرئحيمياالليهزتمالثائربرأئجبمببببرئمفيكثثألتبئكمىؤبربرئملبمللملئنبمألمألئجألئرفيغتخائكيب

كنزكايرجميخؤنميرلمتمقنملمأبريربزبرنجرألبرئمءءترغقثهـألصبرألألصبئيبرألبهينلحبزضبرنميئنئلىفهقالبهـبزلمبربزئرئمئزبرنجلبخنمبربرنمتماصبرألوالإألألمتنغنمنجئمبز3 ط

لمحممألمءالميمئجووكاالكاابرآلئيئهئجآلةئمبماإلئررلميمبركأئئلئيلألبمبئ همهألاملمكفيمكيهألئخيكبرألألفئ3ئريملمكأءيرئمبرءأللمبمبروور
تزبربرألألءوئمثإلبهفيألولؤبربوصوبرئيلألألإلكئيدبرالبرئخلمأللمألوبهيرئمبمبإلئمئيبهيئملميخيرأليهئم4ئمكائمكاؤأليمم9شبزئرمبرء
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المقدسالكتابلدراسةومعاصراضحأطهق

القاهرةASYبصالثتانةاردعنصدر

إعادةأوإقتباسيستخدمأنيجوزنالللدارمحفوظةالطبعحقهقجميع
وحدهوللناشراثرالناإذننبدمنهءجزأىأوللكتاببالهونيوطبعأونشر

االطبعإعادةحق
10vwbNأكاءأل9ألهثمآل

L190ا02تاببداراإليداعرقم
5310213N97710

سبويرسبمالبعةطبع

ناجماسهاتصميمالفالت



ألدارقدمة

أبعأدهوفهمالمقدسالكئابعآبقراالكنيسهاهتمتالتنويرعهدهنذ

دراساتبتقديمالألهوتيونأهتماألبحاثوازدهارالعلومتقدمومعةالمتعد

وتفسيرهااألسفارتقديمشسملتالدراساتهذهالكتابأسفارمنمتنوعه
لفترأتالدينورجالالعلماأيديبالينظلتالمتخصصةالدراساتهذهأنإال

للرتبطةالدراساتأنإالالمتخمصةالدراساتوجودأهميةعوطويلة

وضعااكتسبتالبمثسرمنالماليينحياةفيتؤثروالتيالمقدسبالكتاب

العاديءوالقاريالمتخصصمنهايستفيدبطريقةتقدمأصبحتجديدأ

ومعاصرخالقةطرقالجديدالكتابهذاتقدمأنالثقافةداريسرلفذا
فدالةبطريقةالجميعيمستخدمهاأنهتمنينالمقدسالكتابىلدراسة

بداوجذ

فلثقاالىد





7تمهيد

اIسAالعقد

9المقدسالكتابوحدةولyاالفصل

مح5سفرتحليلإلثانىالفصل

65فعملتحليلالثالثالفصل

Y8الخلفيةودراسمةاالثمخصيةالرابحالفصل

101الكلماتالممةaالخامسالفصل

موضوعسةWaliالسادالفصل

eiالجدورJIwبعالساالفصل

4Iالمعاعمرةوأدقضاياالمقدلالكتابالثامنالفعمل

1Itrاألفآزقالمقدلالكتابالتالمممالفصل

177عبةالالفصولثمرالعاالفصل

IMالخاتمة





مقحلع11الكتابلممةIرفىفـىمشهوراأستاذامتحيميمتلميذ
JL

أنتتعرفهyrلالمقدالكتابأعرلىأنيمكننىكيف

خمسينلمدةيومكلالكتابتدرلعأنفقطعليكسهلهدافأجابه

يقولأناالجابةبهذهاألساتللىقصدولقدسنة

اللىكلمةالمهتيعاببواليمطتهايعكننامكلفةخعيرسهلةطرقهناكليسمض

دراسةفىناجحينتثميذلنصبحنتناولهأنيمكتناقرصيوجدالو

توجدولكنثابوةمجهودايتطلبءىثفكلالمقدسالكتاب

لناaقدمابالفمبطوهذاأالعملتجعلأنيمكقأدوات

الكتابهذاكتباالالذين

محاوالتفىءأشياعملعلىيحثونناوالمتكلمينالكتمبفبعفى

الذينوبعفكيفيخبروننااللكنهمالمسيحيةابخياةفىمختلفة

تمميبنابحيثكثيرةتفاصيليستخدمونالمعلوماتهذهلنايقدمون

لدراسةعمليةطرقايمنحناالكتاباAهلكنوبسرعةاألملبخيبة

يرغبشخصأىبوالعمطةاستخدامهاوقرائتهايمكنالمقدسالكتاب

مرهقايكونأندونشاملكتابإنهجديااللىكلمةدراسألفى

وبصائرأفكاراالمتقدمينووالمبتدئينالدارسينمنكلوسيجد

أمرءجاوقدالحقكلمةالستعمالالصحيحةالكيفيةفىجديدة

هومببوالم215تيموثاوس2فىهدانفعلأنيجببأنناصريحى



للتقويموالتوبيخللتعليمنافعوااللهمنبهموحىهوالكتابكلتط

عمللكلمتأهباكامالااللهإنسانيكونلكىالبرفىالدلىتأديبا

36171تيموثاوس2اأالح

النفسوجمنتذكردرجةأىتحقيقفىيلملأنألحدييمكقال

االلهإرادةأوجهمنواحدةفىالواضحاألموهذأيطعلمإذاألووحى
اته

تعبديةدراسةفىيومكلقليلةثائقفىصرفأوءفىالهافىالوقتإن

تخالصاسيمكنوالروحيةللحياةملحةحاجةهىلىالمقدلب

منفقرةأىعنألتطبيقيةاألسئلةهذهبإثارةالروحىالخبزمنالكثيو
الكتاب

أتبعهمثليوجدهل

أتجنبهاخطيةتوجدهل

أطيعهأمريوجدلال

بهأتمسكوأطالبوعديوجدهل

المسيحيسوىععنوااللهعنالفقرةهذهتعلمنىهافا

المساعدةأطلبأنتستوجبصعوبةتوجدهلفى

الفقرةهذهءضوعلىاليالماللىعتكونأنيجبماذأ

يقضىأنعليهفيجبااللهمشورةكليريدالشخصكانإذاكق

ءالهادىالوقتفىمتاحهومماأكبربعمقيدرسوأكثر



تقولهماعلىموسسةتطبيقاتهأندائمايتكدأنعليهإنليومى

بحقاللهكلمأل

لدراسةبالنسبةوكذلكمذاقهاللحياةيعطىاللىهوالتنوعإن

المختلفينالمولفينمنعددكتبهالذىالدليلهذاإنالكتاب

الكتابلدراسةالعمليةلالختياراتواسعامجاالءالقارىيعطى

فيالكتابهذاوقيمة12الكلمالتآالفيساوىواحدمثلقيللقد

تامبوضوفذمتقدوصفتطريقةكل

األهميةتظهومعيننصأوسفردراسةعنتتئدثالتفالفصول

الكتابشخصياتدراسةوالقرينةءضوفىالكتابلدراسةالكبيرة

وقداليوممذهلةبطريقةتطبيقهايمنئالتىءالمبادىوبالقيممليئة

الدينيشعرقدوالدراسةمنالمشبعالنوحلهداكاملفصلىخيصص

العبريةوالالتينييةويةاليونانمثلاألصليةبالنغاتمعرفةلديهمليست

النقصهذاعلىاالنتصاركيفيةالكتابدراسةفىعوائقبوجاللى

الكتابكلماتدراسألكيفيةيخمالذىالفصلفىبوضالحنجده

لناتفتحهاالتىاألبوابوالمقدس

إنجليؤيةكلمةتستخدمماغالباألنهجداهامالدراسةمنالنوعذا

ءالعبرىواليونانىاألصلفىكلماتبضلترجمةواحدةعربيةأو

سنرغيتكيدبالفإننابهموحىالمقدسالكتابأننومنكناوإذا

أنكتابىللالقسدالريحأوحىالتىالمعالىغنىاكلتناصفى

ابسجالل



أسفاركلتتخللالتىالنعمةموضوعمثلالعظيمةالمواضيعن

لالستنارةتحتاجالمواضيعهذهالرؤياإلىالتكوينسفرمنالكتاب

بوضوحيشرحفصالنجدالكتابهذافىوالكاملاللهإرشادبواسطة

هذايتمأنيمكنكيف

خلفيةفىجذورهعنبعيدافهمهيمكنالالجديدالعهدمنوكثير

الوضوحبغايةالدراسةمنالنوعهذاشرحقدوالقديمالعهد

11بعداLSمثمالكتابدراسةمنءاالنتهابعدلءنتساماوعالبا

الكتابنربطأنيمكنناكيفالكتابهذافصولأحدفىونجد

لتوضيحهنااستخدمتالتىالمسألةوالمعاصرةبالقضاياالمقدس

منكثيرحولهايدورالتىالموضوعاتمنتعتبرهذاعملكيفية

االجهاضهووالجدل

المشاكللحلالمقدسالكتاباستعمالآخركيفيةفصليقترحو

يمكننامفيدةءمبادىعنيتحدثأخيرفصلوهناكالشخصية

فىتشكلوكأنهاتبدوالتىالصعبةالكتابيةالفقراتفهمبواسطتها

لإليمانمشكالتذاتها

دراسةفإنمرةألولللكتابجادةدراسةيبدأونللذينوبالنسبة

أمافائدةأكثرستكونسفارy1Lwtjaبعدهايأتىالتىالفصول

فإنالمقدسالكتابدراسةفىأطولوأكثرخبرةلهمللذينبالنسبة

وسيفتحمنعشالهمسيكونالمعاصرةبالمسائلالكتابربطموضوع

الطرقهذهكليستخدمأنءالقارىعلىوأمامهمجديدةآفاقا



ويتجنبدراستهطريقةفىالموونةيكتسمبحتىالؤمنمنفترة

التلقائىالتعودوالروتينخاللمنأحيانايحدثالذىالركود

محونأنالخطورةمنبأنهعلمعلىيكونأنالدارسعلىيجبكما

موقفنايكونأنيجببلفاتهاحدفىعايةالمقدسالكتابدراسة

لصوتهنصغىوالربشخصنطلبالمقدسةالنصوصخاللمنأننا

سامعدبدكألنربياتكلم

درالمسةفىسحرىءشىهناكاليوجدأنهنرىسبقماكلمن

لكنناوأخرىمادةأىكدراسةوجهدوقتإلىتحتاجفهىالكتاب

منهاصنعتالتىالمادةندرسفإنناالمقدسالكتابندرسعندما

بديةألا

خصبةتجربألللكتابمفسرينجماسطةااللهكلمةشرحإلىاالستماعإن

للكتابةأفكارهمحياتهكرسمواميوبينمعلمينخطىفىالسيرو

بثفسهااللهكلمةالشخصيكتمثسفأنولكنمريحعءالتفاسيرشىفى

متعةأعظمفهذهمباشرة

منهأكلتكلماالذىالشهىكالطعامالمقدسالكتابدراسةإن

لتناولهوشهيتكرغبتلثإزدادت

درسواكلماأنهمسيجدونالكتابهذاأساليبيستخدمونوالذين

الرعاةواألساتذةوالطلبةدسيجوالدراسةفىرغبتهمازدادت

فـىيسـلكدهمدليلهوالكتابهذاأنالعاديينواأللثسخاص



إلىتوصيلهـافـىوالمكتوبةهااللكلمةإطاعةولفهماتهمجهاللى

فعالةبطريقةاآلخرين

ليتلبول

LittleEPaul



لمقدمة

الناهماءاااللحياتيةاصغراألعمالاالمنازلعبا بمالغمأىإابممسداصمععصرالعصرهوهذvlم
مازالتوبالتالى4الكتابىطعامهابنفسهالتصنعجهدأتبذلأنتحاول

فسهمبأنالمقدسالكتابيدرساالأنالمومنينلتشجيعضوورةهنأك

22بطرليىاليوحصلكبنبالتكيديوفرالمقدسفالكتاب

فىمساعدةإلىيحتاجونالذيناإليمانفىالمبتدلينءلبنا

يأتىعندماولكنوالدتهعلىالطفلبهايعتمدالتىالطوبقةاستيعاب

السائلواالكلالرضاعةأيامفإنالقوىكالطعاماللحمإلىالطفل

المقدليالكتابفىفعالموجاللىالقوىوالطعامانقضتقدمحون

لكىهناكيوضعولمناضجعمسيحىلكل5IY1عبرانيين

فكفاالاناألففىأماالكتابىاألمرأنبلآخرشضىمنهيتمكن

فىالالهوتيمنإلىيوجهلمفهوitYكورنثوساكاملين

يطيعويسمعأنأرادمنكلإلىولكنفقللكنيسألاألولالعصر

فىالحماسىاالستغراقمننوعاالكنيسةإلىنعيدأناليالمونحتاج

منالنوعهذاوفعاليةأيامهاأكثرميزالدىالمقدسالكتاب

فىأكثرويتضحنفسهالكتابصفحاتفىبوضوجيظهراالهتمام

ككتابدووهأدىالدىالمزاميرالسفومقدمةاألولالمزمور

الجديدللعهدالنلميةالشركةوالقديمالعهدكنيسةمنكلفىتسبيح



فىويتأملالربناموسفىلذتهيجدالبارالرجلأننقرأهناك

كلمةأننجدIctثسعياآخـرموضعفىونهارليلشريعته

فالقيزأرالذىاألسدتصفوهى12يهربمعنىتءجاقديتأمل

عندماإذأنتعجبأنلناليسلذلكوآخرشئبأىمبالنعيرفويسته
ثشقتاوصاياكإلىألنىلهثتوفمىفغرتمزمورآخرفىنقوأ

11g1116مؤموروافرةغنيمةوجدكمنبكالمكأناأبتهح2وا

it11

مرموريقرأأنعليهالكتابدراسةموضوعمنيقتربشخكلإن

Iliهذافىيتحدثهووااللهلكلمةالمرنمسحمامدىليكتشض

الكلمةأمجادعنالرائعالمزمور

النوعهذاأنيرواأنإستعدادعلىهمللذينؤضالكتابوهذا

مرضيةأعراضاالبعيراهكماليسللكلمةالحماوالجوعمن

جسدفىبيعيةاالصحةعلىعالمةولكنهقديماىاليهطللتعصب

تابللالحبواالحترامهذافىيشارككاننفسهيسوعألنالمسيح

نظرةميذهتالفىيغرليأنستطاعالقيامIIبعدووكلبلالمقد

حياتهمضوئهاعلىيمارسونولهفهمهعليهايولسممونللكتاب

لةlyالنايوفرالجديدالعهدأننرىسوفخدمتهموالمسيحية

الحقيقةهذهعلىالوافية

بهاشعرالتىللحاجةكاسستجابةاألصلفىالعملهذابرزوقد

مادةعنباحثينالكتبفتشوااستخدموأالذينالكثيرون



الكتاباكتشاففىمفصلةجداولإلىالحاجةدينرشدهم

الكتابدراسةمعميألحظاتاستعمالاعتادواالذينأوالمقد

الربكلمةمنالنوعهذافىالتعمقفىالرغبةلديهمبأنثمعروا

المختلفةالخالكلةالطرقمنكبيرعدديوجدAiأالبعفيندهشوقد

المألوفةالطردقألمنبدألجديدةلخطةاتباعهمأنوالكتابلدراسة

ALWIJaX71فىبشغفلالستمرارلهممحركاومنعشاسيكون

الفصولىكلتوافقالدوحتياجاتYاهدهكلنلبصأنحاولنالقد

بعضالفصولالتحلهليةالطريقةتجذبربماواقSاجميع

التركيبيةالطريقةإلىسينجذباالخرالبعفوطبيعتهمحسبءالقرا

فىدنوزهناكتوجدءفصلالتاريخىالمدخلأو6vفصل

تفاصيلفىولويتعمقأناالستعدادلديهلمنئفتحالمقدسالكتاب

شراراتبدقةفارأوستنعبركماأيضاتوجدلكنواحدةفقرة

البعضببعضهماالكتابمنأؤأكثرفقرتانتحتكعندماتنبعثروحهة

التاريخقبلماإلسانيستخدمهاكانالتىالعصرتلكمثل

كتابخاللمنالكتابهذالكتابةاألسبابأحدهواالحتكاكذا

مختلففـىتدربـوالكنهمخلفياتهمفىيمختلفينمتعددين

تقدمهاالتىالمادةفىفقطليسالفصولتختلفقدوالمجاالت

ولكنهالتفسيروطرقالتنبيريمواضعالمعالجةطريقةفىولكن

بالثقةجديرإنهوالمقدالكتابصحةفىإكمانهمفىمتحدون

علىالتثيدفىأيضايتفقونوهمالمتعمقةقيقةAlilwlالدرويستحق



اعتباريمكنبذلكوياحدةكوحدةالكتابىالوحىمعالجةوهمية

قدملهبالكتابلهذامحوراالمقدسالكتابوحدةالفصل

االهتماملكنالمقدسالكتابلدراسةالفوديةاألساليبتختلف

الكتابكلفااللهإلصحنالكاملةبالصورةفقرةأىبعالقةبالقرينة

حئمىوحيوىأمو

الكتابلدراسةمعينةطريقةمعاألولىالسبعةالفصولكلشعاملو

كماإضافيةمماثلةلدراساتقتراحاتواتوفميحىمثالعلىوتحتوى

مشكالتمعالجةفىالكتاببأستخداماالتاسعوالثامنالفصمنيهتم

مطابقةعنملحةأسئلةعلىويجيبانوشخصيةأعالقيةمعينأل

وهمااتطبيقهإظهاركيفيةحاوالنواليوميةللحياةالمقدالكثاب

االستدالليةالفصولعنالمعالجـةطريقةفىوحبوفكختلفان

الفصلىوالمختلفةالطرقتداخلالنهايةفىيتضحولكنالسافي

مبدئيةإجاباتيعطىأنيحاولألنهالملحقمننوعهواألخير

هىودراستهفىتعمقكلماللكتابلمJ13كلىجماجههالمشكلة

األخالقيةاألمورفخاصةةالصياضفىءسواالصعبةألفقراتمشكلة

الداخليةالوحدةفىأوالتاريخيةو

تكونأنببساطةتحاوللكنهاشاملةراسة0lWليستبالطبع

هىااللهكلمةأنبنفسهفيكتشفالقارئيستخدمهاأننرجومقدمات

الكاملااللهرجلنمووتدريبمنحيالىءجزدراستهاأنوالحق

r93تيموiY



قدفالبعضشاقةةعمليالمقدالكتابدراسةأند6نرأنيفيدا

هداسيعتبروناقليلوناوالعبريةلتعلمالصفحاتهذهفىءرجاييجد

صحيحانراهماولكنتدريبإلىيحتاجلغةتعلمألنسهالاختيارأ

منأىعنكبيرةبدرجةصحيحايكونأنيمكنالعبريةدراسةفى

المقدسبالكتابالشخصمعرفةلتعميقهناالمقترحةاألساليب

بمثابةهوبالعبريةفقرةةءفقرابسيطةبطريقةهذاشرحويمكن

يتركالترجمةفىيبذلالذىالمجهاللىأنكماالذهنفىحفظها

منااللعظإلىبالنسبةصحيحأيضاهذاوالداكرةمنمحىيالأئرأ

منهجيةبطريقةتفسيريةانتكإمالثظةفاستخراجمعينةفقرة

فىالصراعوهداالفقرقمعالصراعمننوعاتتطلبصحيحة

كأنهاألثرنفستتركالالمجردةةءفالقرااالخرالجانبعلىالذهن

منالهدفإنالداخلىالمتميزيالتفاعلالفعالاالستيعابنقصهاي

تصبحعندرسهاالتىالفقرةرسالةأنهوإذاالمقدسالكتابدراسة

المقدسالكتابمعالطويلالصدىعلىهدفناهووهذامنااءجز

ولكنمختلفةبطرقثرناأكماالهدفهذاتحقيقويمكنككل

الجهدبذلهوالطرقكلفىالمشتركالقاسم

التىهىالمزاميرمرنمدهايرالتىالنغمةفإنرىخألlالناحيةمن

نفسأننرجوكماالكتابهذافىطريقةكلعلىتسيطرأنيجب

جزئيايتحققوهذاالمشاركينكلمنيشععنهيعبرالذىاالستمتاع

1V



هذايوفرهمامعكلنفسهاالكتابيةالفقراتغنىعنونالكشن

ةالنهايوفىالكبيروالفرحوالتشجيعاكملمنتشافواالكشف

لسيكتشفأنهبنفسهالمقدسالكنتابيدرسمتلكلتكيدبكلنعلن

قطدأحبهايخبرهلمالهعنحقائق



ولىأل9لفصلى

المقدلمألكتابوحدة
MotyerAlec

واحدكتاب

لهوسأ الخمسينيومعظتهمنءاالنتهابعدمعبطرسشحص

سيكونالجوابفإنالقديمأالعهدمندائماتقتبسلماذا

فإنيقصدهمايوفمحأنحاولوإذاةالفهمبعدمتوحىءجوفانظرة

المقدسةالكتبتعنوإنكاالنفهمتلقدسيكونالجواب

1

دهث518متىالالنامحأنهعلىالقدالعهدءكدالجدالعهدف1

اتمحتوإلىوتشيرعةالشرالتعنىمماأكثرالوصةالةالعبرفىتعنىالكلمة

أحياناوئدعىشعبهإلىشخصيااللهئلغةالذىالتعليمأنهاعلىالمقدسةالكتب

الأوالءواألنبهاموسىأوvIr9i3متىءواألنبياالناموال

أوالقديمالعهدأقسامالىكإشارة4UYEUوالمزاميرالءواألنبياموسى

األقتبالكصحبالتـىالكلماتمعitYUsEمرقسالالكتب



عهدإلىمفيدوالغيرالمصطنعالكتابتقسيمننسصأنإذنلينا

الواحدالكتابعنوالرسليسوعمننتعلموأنجديدوالقديم

إلىنظرتناتتغيرلكىبالنعمةلذايضبالذىاأللهىللحقالموحد

والدراسةةءللقراونفعائمراأكثرآفاقأمامناوثمفتحامقدساالكتاب

نفسهالمقدسالكتابيريدفاالتىالطربقةهىهدهثسكبدون4

بحثهموضوعهوككلالمركؤللكتابهويسوعفالرببهانفكرأن

هداعلىسلطتهختميضعالذىالمقاماجمهالربأيضاوهو

عملهوفهملفهمهوالجيريةالوحيدةالطريقةألنهالكتاب

rnrYiA19oاإلىبهوالكرازةfowlSriuusjYEEEEvإلىنظرىفإن

فىاالستمرارعلينايجبأنهيبدوالقدالعهدصحةتثبتالخلف

األمامإلىتنظرالتىهويعاللىمضللأنهرغمالتعبيرهذاأستعمال

القدلمللريحمعينبنشاطللرسلتتعهد1rortيوحثا

كتبوتسجيلباكتمالااللكدهذاتموقدبتدكرتعاليمهيلهمهمإ

الجديدالعهد

النكتاباكتمالعلىكسلكدينأنهميفهموالمالرسلولكن

يحكأوالقديمبثوفقجدلمدكتابأواألولإلىيضاف

سفرمنأقتباسمعيسوعكلماتبولسالرسولوضعلقدمحله

ةالإلىكشذاي19اكورنثالس2IVItكوحناعمتىمكتوب

الستخدامهااللهمنبهاالموصىمالتعالابالتحفظتةالعلرأو



مستوىنفسعلىالجديدالعهدمنفقرةبذلكواضعالتثنية

وبنفم518تيموثاواقبلمنبهاأوحىالتىاللهكلمة

الكتبمعتيموثاوسلدىأودعهاالتىالتعاليميضمنفإنهالطريقة

يميزالذىااللهىالوحىيملكانكليهماألنالموروثةالمقدسة

أنبطرسيستطيع1IIVتيموثاوس2الكتباكل

3151IIبطرس2الكتبباقىوبولسرسائلعنيتحدث

النضجىإلىبالفرديأتىأنيستطيعالمقدسالكتاببأنالوعدإن

للألسفارالكاملةالوحدةبهذهبااليمانمرتبطللخدمةويوهلهالكامل

المقدسة

المقدسالكتابةءقراقيمة

نتيجةإلىىتفلىدواحككتابالمقدسالكتابإلىالنظرةهذه

فإنحقمقيةوحدةجمونكتابأىإلىفبالنسبةوعمليةمباشرة

يصذاءجزكلمحتوياتعلىأكثرتعرفناتظهركلماالكليةالرسالة

ءالضويلقىالاحداءالجسزفإنالمقدسالكتابفىبوضوحيبرز

منأنفسنالحمايةالوحيدةالطريقةولكنفقطأخوىءأجزاعلى

ندربأنهىأخرىإهمالواحدةحقيقةعلىالزالدالتركيز

الكلوخلفيةقرينةءضوفىءالجزرؤيةعلىأنفسنا

يجبالتعبيرلهذاالضيقبالمعنىالمقدسللكتابدراسةكلءفورا

التىةءالقراالتعبيرهذامعالىبأوسعللكتابقراعةهناكمحونأن

يبدوهلالكتابكلمحتوياتمعرفةهووالسائداألساسىهدفها



1ylمنلقرائتهنخططأنمنأكبرالكتابهلمستحيالفاهدىمر

ودائممنتظمكتمرينالغالفإلىالغالف

RSVرواجااالنجليؤيألالترجماتأكثرمنواحدةإنالبالتكيد

العهدفىصفحةiYYالقديمالعهدفىصفدالAtrعلىتحتالى

2سنةفىالكتابكلىستعطىيالمياصفحاتثالرزةءراالجديد

المعرفةهوهذهةءالقراخطةمسنالهدفأنعلىالتركيزويجى

االياتعنبحثاليسفهووبالتالىالكتابلمحتوياتالمتزايدة

لحلالوقتيسمحلكىوالسنجدهمنهاالكثيرأنمعالمفيدة

الهدفأنبلعابرةمالحظةفقطسينالحظهاالتيىالصعبةالفقرات

والثابتالتدريجىالرفغهوأساسىعظيمأنهمالمحدود

للدراسةالملحـةالضرورةهوالذىبالكتابالمعرفةلمستالى

نفمدائمايعطىهاموندستكانالحقيقية

الكتاباقرأوافائقةبحيويةعنهاويعبرحديثاللمتجددينالنصيحة

rوالمؤاميرالجدكدالعهدوقراكةحدةالكتابكلقواعةنظمبرنامجصدر

أقليومكلصفحاتعدةلقراعةأعيألهقتراحواالواحدةالسنةخاللفىمرتطن

ياضمالعبقريةإلىفمواحتاجوالالفردكألللوحتياجاتمرونألواكثرتعقمدا

مرتينالقدكمالعهدلتفطيةنقرأهاأنجبألكتابفىالصفحاتمنكمتشاف

ويمكنةءالقرافىأخرهدلىأىاوالسنةفىمراتأربعالجدلمدوالعهد

منالقراعةبعفمثلالمختارالهدفصالفرعةماتالتقسبعفأدخال

Lysكثيرونبهلهوصىاساللبويدائماحيةكسوعصورةتبقصلكىجطل
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إلىاللهدعاهأورشليموطنهفىكاهذفيهايصبحأنيجبكانالتى

علصكانألجلهيتدربكانالذىذادمنوأهميةحيويةأكثرعمل

يقأنكعنىذا3rrأصحاجرقيبايصبحأنحزقيال

هذاحتميةوتكيدالوشيكأورشليمبسقوطالمنفىفىاليهودبإنذار

رفضهقدشعبهأنوطالماعهدهعلىأميناللهأنطالماالسقوط

ثمعبهعنااللهيبحثحيثالمستقبلإلىالنظرأيضادورهكانكما

مrويرجعهم3عأصحاجالضالةالخرافعنالراعىيبحثكما

lأصحاجأرضهمإلىrYأصحاححية

وهوأيلمـايقضـىأنعليهنULVالرهذهبتوصيليقومولكى

الطريقةوبهذهYعirgoiEأصحاجنكريبألبطريقةيتصرف

أناستطاعالمتجهمالصمتمنطويلةفتراتإلىباالضافةفقط

شفهيةرسالةيعطيهأحياناااللهكانالتفكيرعلىالمسبيينيحملى

للخطيةصورةيبنىعندمامستمعيهأيصامكلكحطمكانيثندئد

قدكانالذىيهالذاشعبوخاصةاألممتلثكلفىالالحقوالدمار



باالعتباوجديرةبطريقةهيابلمحيرشجاعاكانوقداللهعلىنقلب

كشخصبحزاليالنلتقىقليلةصراتفىالنهايةإلىالبدايةمن

لهوشمحالنارالشعالالبشريةالمخلفاترفالذىالكص

مكنتهالذىالمحبالزوبمfIrمنهابدالالبقرمعلفاتباستعمال

f15عنيهشهوةموتعندatكبحمنالشديدةسيطرته

لعظم3عليهشديدةالربثدوأنشعرأنهالدىاالنسان

يستجييالشعببينرقيباللهكونAمسئولية

وفىعنهمبعيدمايبقونهالسبىفىرفقاؤهكاناألحيانمعظمفى

نافذةمدمرةةقولغتهإفذارأولخاعةتظهرالوحدةهذهءضو

أحياناالمشورةمنهتطلبكانتفقدكلهاالقصةليستهذهيلكن

سقوطعنكحمهفىحقعلىنlكأنهاتضحيعندماا2ه

بهيعملونالأنهمبالرغمكحمهويسمعونإليهيأتونكانواأورشليم

rrrrrرقيقةللمستقبلالدافئةتهرؤفإنأخرىجهةومن

دwJأنفكرةبعظمةارميالحزقيالندينأنناكماادئةي

18أصحاحتموتهىءتخطىالتىالنفسااللهئماممسئول

حياوطييقهعنالشريريرجعبأنبلالشريربموتيسرالااللهوأن

rr114الدأولحاجةاستجابةاللهوأنYعنأسألاهأبئيقول

wi1toوأربضهاىغنأرعىأناوأفتقدهاغنمى



حزقيالعقلألنومضيئةرائعةفهىاألخيرةالثمانيةتtaleylLIDما

واألرفالهيكلاستردادكيفيةرؤيافىيرىوالكهنوتىالمنظم

معاناةأنمعلناالسماوىقاثدهمعوصبربمحبةيلالتفاعكلويسرد

االسمسماعهعنداآلنولتقد10أصحاحللهيكلالهمجدمغادرة

هناكالرب35ررشمهيهالهللمدينةالجديد

التطبيق

هذايتضمنهيماأورشليم3المحددغيرaووجودهالإن

عينهوإلىنعرفهالذىالرجلحزقيالمنيجعلالذىهوالحضور

لمالتىالرؤىهامجدرؤىتاتىخاصةبطريقةالحساسةالداخلية

الحساسضميوهويدركالرؤياسفركاتمطإاليراهاأنغيوهألحديكن

المكرسةحياتهخاللنااللهىللحفسوراليهالرفضنتائج

فىونزاهةتجودفىيقدمهاءورجاإنذاررسائلتأتىبالتمام

أدركلقدالالئقبالمستوىيكندمللهناءوالأنويعلنالهدف

مسئوالجاداهوكانوبالتالىcجادإلهإلههأنحزقيال

نأخدأنإلىنميلوأحياثامعهإلههأنيقينبكليعلمحزقيالكان

تقديريحسكانحزقياللكنبهمسلمءكشىشعبهمعالله1وجو

يعنىأورشليمعنالغهابأنيخشىكانلقدالعجيبةالنعمةهذه

مجيدبجاللالمنفىفىهناكمعهتقابلاللهولكنهالعنالغياب

كناحهثمااآلنمعنايتقابلوااللهيفهمهأنالمجرداالنسانيستطيع

هوالذىنفسهيسوعبواسطةإليناوصلقدهبوجاللىكيدهت



ءانقضاوإلىاألكامكلىمعكمأنايطاوعدالذىمعنااللهمانوئيل

نتجاوبأنعلهنايجبةالموعاإللهيةالمعيةهذهمLAIوالدهر

حزقيالفعلكماقااوااليمانبالطاعة

كمالهبسيطةمقدمةإالهذهمحنولممثيرةشخصيةحزقيالإن

خلقالذىاللهإنبنفسهسفرهيدرسعاندماءالقارىسيكتشف

والذىالغريبةالظروفتلكفىوضعهوالذىالتؤدبهذاالرجل

معنايتعاملالذىإلهناهومترابطكلفىوطبعهمواهبهكلىلثتكل

القالةبنفس

إضافيةدراسة

هذامنواألسئلةاالقتراحاتيستخرحأنءللقارىالمفيدمنربما

وحزكلحالللشخصياتإضافيةدراسةفىكدليلويستخدمهاالفصل

فىقدمماإلىالضافتهالكثيريوجد4ألمناسبةبدايةنقطةنفسه

بنفسبالعملموسعةإضافيةبدراساتالقيامويمكنالعجالةهذه

إرمياأواألوائلالملوكأواألولينءاآلبامنلكلااألسئلةقالمة

عفواإيلياراعوثمنلكلأقصرراساتallالفثالسبيلعلى

المثالسبيلعلىيونانعاموسهوشع

برنابامرقـسيوحنابطرسالجديدالعهدشخصياتومسن

بنفستدرسئنيمكنالتىالشخصياتبعفميوبولممررأندراوس

كلعلىاإلجابةتحاولالتىالمنظمةالمعالجةطريقةإنالطريقة



كـاختالفيمختلفةمثيرةاكتشافاتنتيجتهاتكونألسئلة

نفسهالشخصيات
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ألخاممملفصلى

الكلماترالممةفى
FranceDick

مندذلكاللهإعلثنلميقدالذىااللهكالمهوالمقدس
الكيتا

دراسةبواسطةاللهمننتعلمنتوقعأنأنالطبيعى

فصلةالمنالدراسةخاصةالدراسةهذهومثلالكتابكلمات

الفصلهذاموضوعهىالمفردللكلمالت

كلمةئطقإنالكثيرتعنىالبمفردهاواحدةكلمةأنالواضحمن

ولكنهالنلفينمختسupمختلفةءياثأتعنىأنيمكندلا

المعنىهذاالىوللوصولللقداسةالكدلالكتابىالمعنىتوصل

كلنقرأوأنالمختلفةقرائنهافىالكلمةندرسأنيجب

واحدةواحدةفداصةوفدميولهابيةالكتااالستخدمات

المرادالمعنىالكلمةفيأسئخدمتفصلكلمننكتشفلكى

كهمهالماللقداسةصورةتدريجحاسنبنىوبهذابالضبتوصيله

ليسالهدفألندراستناهدفكلليسأثضاهذاولكنالكتاب

أنناسنجداللهبقداسةالمقصودنفهمفعندماالالهوتىالفهمفقط



بطريقةونخشاهاللهنحبمىأكادواجبمنأكثردراستناكانتذا

يحبونهالكتابأسفاركتبواالذينالرجالكانمثلماجديدة

كونوااللهيطدبهالدىالمدهلالطدبإدراكفىشبدأويخشخه

وستكون192االويينإلهكمالربقديلأناألنىقديسين

واختبارأجديدةرغبألولكنللقداسةجديدافهمافقطىليالنتيجة
جىالنمطالهدفهووهذالهاجديدا

ليستالفصلهذافىتعنيناالتىالكلماتدراسةفإنآخروبمعنى

منالنوحبهذانبدأقدLexicographyسموpقلعملمحاولة

عحنالمبلاللغوياتدراسةهوالنهالىهدفناليسولكنالدراسة

اللهفكردراسةولكننعةأوالعخاالعبريةدراسةدسىاإللهى

كلمتةمعوالتجاوب

المشحل

الدراسةمنتجعلمشاكلهناكولكنممتازاألمرlيبدوهناإلى

نقدمأننحتاجولذلكخطيراأمراللكلمأتالقيمة

البدايةفىرئيسيمنتحذيرين

كتابيةلفكرةدليألكافياتكونمانادرأواحدةكلمةإنأ

واحدةكلمةاستخداماتسةfjدتوفرقليلةحاالتفىانهصحيح

هىمثلةeOJVylوبعضتهمناالتىللفكرةتقريباشاملةصورة

االستخداماتكلوقراعةالةوريمعمه11ااحاث11فابيكا
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الكتابلتعليمتقريباكامألإطارالناستعطىت6JAWItمنواحدة

ألنوالموضوعالكلمةبيمنالتوافقنجدناالموضوعهذاعن

ثكنبدقةعزفةنسبياةمحلقعالنوهدامنالتىالكلمالتهذه

التوافقهذانجدالالكبرىالدهوتيةالكتابأفكارالىجهنتعندما

اإللهتعبيرفإنالمثالسبييليكلىموضوعوالالكلمةبعنالوثيق

وبالرنحمالعهدينمنكلفىفقطمرةعشرةخمسيستخدمالحى

هذهفىالرئيسيةالفكرةهذهحصرناإذامضحكاأمرأيصبحىذلكمن

االلهشضىعنكلهالكتابىللتعليممفتاحيةفكرةءلفقطالفقرات

موجودةالفكرةودكنتتكرركثيراالأالدهصكدمةأنكما

الجديدالعهدتتخللمختلفةكثيرةلفظيةصيغفىبوضوح

هدفناهوالقادمالفصلانظرموضوعراسةفىأنكعنىهذا

متابعةالىكيسيلةفيمةيذاتمهمةالكلماتودراسةالنهالى

غيرعالباولكنهاموثرةيسيلةمحوناألحيانبعضفىومعينموضوع

كلإلىنرجععندمااننانتصورأنيجيالهذاعلىوكافعة

فىءالمجأوءمالأوخلقامثلكدماتاستخدامات

اللهعملعندسالمقالكتابيقولهماكلاكتشفناقدأنناالفهرس

بالكادنكونبلالمسيحءأومجىالمفمنينمصيرأوالخليقةفى

الموضوعأوالفكرةسطحلمسناقد



دراسةثيمةيلغىالهذاوالتحديدلهنامدركينفكونانإثالينا

درالسألأنإلىيشيرلكنهوالفصلهدافىسنوضححكماالكلمات

هىالغايةوهذهكايةإلىوسيلةدائماعونأنيجبالكلمات

امابالكدماتديممىوباألفكارنهتمفنحنالموضسوعدراسة

جداقليلةفهىمفودةبكلمةتماماترتبطالتىرstفاأل

Yحتىالوباإلنجليزيةيكتبلمالمقدسالكتابإن

111امucالمستخداالفجليزية

JaYIافترضشافإذاالكلماتدراسةفىحقالقيةمشكلةلناكشكلمر

علسىسنعتمدفإنناالمقدسةللكتباألصلهةأللعاتندرسلمأننا

تتطابقانلغتلنتوجد2JALrIAjy7ترجمةهناكوليسالترجمات

Lتماما

العربيالأواإلنجليزيةالترجمةفىالكلماتبعضنجدثدناحيةفمن

فىتمامامختلفةكلمةمنأكثرمنهاكلتعثلالمقدسللكتاب

ylالترجماتفىواحسسدةكلمةفىاألصليةالكلماتدمجىوصل

الفعلأنالمعروفمنالمثالسبيلعلىخطيرفهمءسوإلصيفوى

فيلئيواألولاليونانيةفىاألقلعلىدفعدسينترجمةيعب2

Phileaبالمشاعرخاصأمروهووالمالدةقةالصدإلىتشيرالتى

والجيريةالعمليـألالظاهرةإلىتشيرالتىAgabaoاأجابئوو

الفعلينهذينتبديلأنالمفسرينأغلبكرىو21المسيحيةللمحبة



التمييزيضيعفىهذاولكنعميقمعنىلها2115Yيوحناى

أخرىأمثلألوهناكأيضاالقواميسفىبالتالىوالترجماتمعظم

ginoskoااOldaااليونانيةفىلفعلينترجمةثعوتفالفعل

connaitSavoirآ12reالفرنسيةفىفعلينتساوىهىو

قدرة2AMDynamisواحدةترجمةهىثركلمةأنكما

لكلمةترجمةهفصوكلمةسلطةExouت9الكلمة

اصوإنسالىكائننيةاليوناانفووالعبرية0Lآ

زيجأحياناأوماذكرتعنىوالتىنيةالهونانهوواالعبرية

أوإنجليزيةكلمةنجدأناستطعناإذاحتىخرىYاالناحيةومن

البدايةمجردمحونهذهفإقيونانيةأعبريةكلمةلكلعربية

تشملواحدةإنجليزيةأعربيةكلمةأنجدايصعبألنهلمتاعبنا

دراسةإناألصلJالموجوالمركبوالواشمالمعانىمدى

الترجماتأحدأناكلكتبارفىتأخذأنيجمبمثالكللمهكلمة

Yكااكلمةإلىو1AالعبريةالكلمةتترجمAVاإلنجليزية

مرة11Irمصألةوإلىمرة2اهءيإلىتترجمهاومرة

معنىأبعادتوصيللمحاولةتعبيرآخروكلمةخمسينمنأكثرولديها

11jLfb11

التىوالعبريةعهـدقةSedaqaفإنأكثرالهوتىمستالىيعل

السترةداخلببسالةتحدهاأنAVالترجماتإحدىحاولت

تعنىعالباأنهاعلىاآلناتفقالهووالهالعللكلمتىالضيقة



اقرجمةبواسطةالطريقةبهذهكثيراوتترجمورالفهأولثهريوا

RSVAVترجمةمثالقارنوآخرين37اإلنجليؤيـة

اBesedادثهصإلـصبالنسبـةأما8ه15ءعياألش

العبرىمالقديالعهدفىالكلماتأغنىمنواحدةهىوالعبرية

االنجلييؤيةإلىقابلألللترجمةغيرأنهاطويلةلمدةاعتبرتفقد

للطذالصالم1012الومهةإلىهاترجمتAVترجمةوثدحأولت

إلىك7ترجمةتقتربوكثيرةأخرىوكلماتاراف3uا

أىأتحدىولكنىالثابتةالمحبةعبارةبلستخدامأكثرالمعنى

العبريةللكلمةمنصفةمحونومساويألإنجليؤيةكلمةيقدمئنشخص

هلهمثلكلمةعلىلكلماتلدراسةتطبقكيالسوالوييصهي

العهدفىكثيراأفضلالحالوليسالعربيةأفىأواالنجلمزيةفى

ةميطأحياناتترجمPsycheاثعهصلدلمةفإنالجدميد

فىكلليفرara4قكامتظهركلمةبينصامويأحيانا

لمإذاوإلخليفصماالثهعزكليهترصلمثلمختلفةاكلمات

الدراسةفىتستخدمهااقىالترجمةاختيارفىكبيرةثقةعلىتكن

ستحدثبالقطعكبيرةخسارةفإن

عبريةكلمةلكلىثيقةفىعربيةأوإنجليزيةترجمةلديناكانلووحتى

تYa4JOLcمعابديالمحونأنحقيقةالصعمالفمنييونانية

العبرىالشعبواللغةهذهيتحدثونالذينأفكاىتعكملغةأىفى

يفكرونلكنهموفقطتلفةمخلغاتيستخدمالاإلنجليزىواليونانىو



فالذهانناiفىماثلةالحقيقةهذهمحنلمإذاومختلفةفكارا

العربيةأواإلنجليؤيةالكلمةأنwwأصالالكلماتلدراسةحاجة

بالتالىواليونالىأوالعبرىالمعادللمعنىالكاملالمدىستوصل

لتحديدهاجميعاستخداماتفىالكلمةتتبعإلىحاجةهناكمحوقلن

قيمةألنضرورىوهامالعملهذالكنوفعالإليناتنقلهأنتريدما

الكتابموضعفىأنفسنالوضعمحاولةبالخقيقةأنهاالكلماتدراسة

اليونانيينأوالعبرانيين

أنقصدغيرعنربماخطرآخرمنتحذرنانفسهاالحقيقألهذهولكن

نستخدمهاالتىالترجمةبلغةالخاصةبالتفمميناتتأئرناقدنكون

أوالعبرىاألصلقصدهعماتمامانمريبةمحالنأنيمكنوالتى

علىيدلالذىالتفكيروالتأكدلعدمنغمةمثاليوجداليونانى

الكلمةهذهلكنHopeءوجااإلنجليزيةالكلمةفىالتمنى

اElpisاليونانيألللكلمةالفوحةوالوأثقةالمستقبليةالنظرةتضعف

أندونو12عنيتحدثأنيمكنهاإلنجليزىالشعبمنوقن

كلمةولكنعنهءاالفصايجبوغامفىغريبءشىيفكرفى

mysterionيفسرهأنإنسانأىيستطيعالسراتعنىاليوفانية

لشعبهبوضوحااللهأعلنهالذىالسرلكنهو

عملييناستنتاجينالىيقودناالثالىالتحذيرهذا

الكلمةمعذالىيرتشأنللقرينةنسمحىأندائماعلينايجبأوال



الذىالعربىأواإلنجليزىالمعادلإيعازكانمهماندرسهالتى

نستخدمه

اإلنجليؤيةالكلماتعلىئبنىالأنيجبللكلماتدراسمتناإنثانيا

األولالتحذيربدوواليونانيةالعبريةاألصولعلىولكنالعربيةأو

مستحييلىفيبدوالثالىأماصعوبتهرغمممكنا

عمليةكإمكانيةتla2lLolقيمةمدىاكتشاففىسنستمرولذلك

بعضباالسطةهذاوسنفعلاإلنجليزيةأوالعربيةتحدهمللذين

تحقيقهيمكنلماجدامختصرامثاالسنقدمكماالعمليةالمقترحات

الطريقةهذهبواسطة

احاتكتراا

واليونانيةالثبريةتعلما

بكلالكتاببفهميهتمالدىللمسيحىفبالنسبةةدعابةهذهليست

يجدلناللغاتدراسةعلىمعقولةبقدرةيتمتعوالذىممكنةدقة

الكتابمحبىمقارنةإنفراتوثتالستخدامهدهمنافضلطريقة

الفريقصالحفىليستجوتهأواسين9LIIهالعيربمحبىالمقدس

يقرأونهماوتقديرفهمفىالجهدلبذلاستعدادهمفىولYا



ليلياتحفهرسااستخدم
Concordance

األداهذهفإنبعدهاوحتىاألصليةباللغاتاإللمامعذرتحالةفى

كبيرعددويوجداللغةمسألةتثيرهاالتىالممثاكلمعظمتحلالقيمة

التحليلىالفهرليىهووفائدةشهرةأكثرهاولكنالفهارسهذهمن

AVترجصةعلىمبنىوهو1يالنجلروبرتالمقدسللكتاب

العبريةالكلمائتتحتأنجليزكةكلمةكلىباستخدامبياناويقدم

هذهتترجمهاالتىاللغاتهذهبأحرفمكتوبةالمختلفةاالليونانية

اليونانيةأوالعبريةمنكلمةأىمعرفةدونيمكنوبذلكالكلمة

األصلفكلمةأىاستخيداماتمتابعةالتصنيفينهذينباستخدام

عنالقيمةاألموربعفىبيسرتتعلمأنالمحتملمنالطريقةوبهذه

وتيةالحوتضميناتهاواليونانيةالدبريةالكلماتأهم

rالمختلفةماتالترجقارن

ألنتعبيرأوكلمةمعنىعلىJsiمفيدةطريقةهذهمحونماغالبا

يوجدحالكلعلىولكنالكملةهذهلمعنىوجهاتظهرترجمةكل

1BibleHolythetoConcordanceAnalyticalYoung

giBibletheofConcordanceExhaustiveTheStrongacL

تتساوىولعكنهااألصلىفصتختلفالتىالكلماتخلفالمعنىاحمشالىفى

العربيةأواالنجليؤيألفى



هكاألخصوصاكثيرةترجماتألنلهنتنبهأنخطرينبغىنا

ءواألشيالالبخكارصيغاررتعكمالتعبيراتهدهوأنمانوعابحريةتعبو

أنكمااألصلىالىتنتمىالتىتلكمنأكثرللمترجمينالمفضلأل

ئمهابقوادهBibleplifiedالمقدليىللكتابالموسعةالنسخة

مدىإبرازبهاقصدوالتىكلمةلسكلالممكنةللترجماتالمربكأل

ولكنالمجالهدافىمفيدةمحونأنيمكناألصلفىالمعنى

صورةسيعطىالفصلهذافىهyبصدنحنالذىالكلماتدراسألنوع

الترجماتمنعددأوترجمةأىمنأكثرالكلمةألهميةأوضح

ةبكالخاصةالكاملةالترجمةصنعفىوسيساعدك

العهدتنسىالالجديدالعهدندراسألكلمةعند

القديم

ايهاللىكانعاواحدماعداالجديدالعهدكتابكلأنالمعروفمن

العهدعلىبوضوحئنيتقدبهاونادواوعظواالتىالديانةوأن

أمكنإذاأنهاآلنالكتابءعلمابينعليهالمتفقوهنالقديم

كلماتمعنىعلىءالضوبعفتلقىأنوالعاميةالكالسيكيةلليونانية

العهدهوالجديدالعهدفكولفهمالوئيسىالمصدرفإنالجديدالعهد

عنعزلةفىلكلمةالجديدالعهداستخداماذاندرلمفالالقديم

الجديدالعهدفىالمهمةفالكلماتكلهالمقدلبنالكتابقوينأل



قليلةالقديمالعهدخلفيةعنبعيداأففسلبطويقةفهمهايمكنلتى

جدا

بعناتدرلدمهاالتىالكلمةإختو5

بم10د1ألىاستخدامبدراسةثمناإثاالكثيرعلىنحصلالسوف

ةماتعطىأنيمكنهاالتىتالكلدإذاهىفماالمقدسالكتابفى

المهمةهوتيةelاتالكلمبالطبإنهاالنوعأهذامنلدراسةقيدآل

فىأوالعقائدىالفهمفىءسواوافرةحصيلةنبدتعاللىلنفأنت

مثلكلماتدراسةمنالعملىأوالتعبدىالمجال

يهثيذلمرهة4رA4ث

wlإنعيلصمنعمةق

الالتينىالطابعذاتالكلماتأيضانذكركماالمثالىسبيلعلى

liJIsIA1211041JUA46J

إذاخاصةالدراسةههنمثلقيمةينكرالذىالقليلالعددهناك

اآلخرالجانبوعلىالفصلهافىذكرناهاالتىبالتحذيراتالتزم

التىوالمفيدةالقئمةالدروسعلىاللهيشكرونالذينالكثيرينهناك

الطريقةهذهمناتعلمال



كلمةمنبدالعبارةأوجملةدواسةأحياناالمفيدمنيكونبما

مثليعباراتالفهرسوجودمعهذاعملالممعبمنوليممىواحدة

ستكونe4الالمصيلماللهدهااللهممالصهو

التعبيراتمنالقليلماعداكلكنمتابعتهافىومفيدةنسبيالممهلة

إمكانيةفـإنذكرناهاالتىكالتعبيراتواضحاتعريفهايكونالتى

بالنسبةهىمماالتعبيراتالىبالنسبةبكثيرأكبرالترجماتاختالف

اتعقيفأكثردراستناتصبحوبذلكللكلمات

يلكنقيمةرسالةلهاكلملىممبوضوحنتعاملكناالحدهذاإلى

مثـليومكلتستخدمعاديةكلماتلدراسةمكانأيضايوجدهل

وكأنههدايبدوقداللهأبيض3يهوكل6كلياثملىالهي

مفيدةلدراسةإمكانيةتوجدالحقيقةفىولكنمسديطريق

بطريقةتستخدمربماالتىلماتالكهذهمثلألنالعاديةللكلمات

لخقيقةإيضاجأوكوسيلةمجازياتستخدمئنيمكنبحتةدنيوية

ءالضومنالكثيريلقىأنيمكنالكلمةاستخداماتراسةيروحية

التوضيحىالمثلأوالمجازخلفالتىالحقيقةعلى

كبيرةروحيةقيمةهناكتكونلنأنهصحيحثومثالكلمةخذ

المقدسالكتابفىالصخورالىإشارةلكلالدقيقةالدراسةفى

فتلالمديانيينمنأميراأنفىكبرىالهوتيةأهميةهناكوليس

مزمورلاللبارملجأهىالصخورأنأو75rقضاةصخرةعلى

fIIAكذلكوصغوةأنهااللهإلىيشارعندماولكن
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األهميةمعوفةئجنبناوبالتالىجدأمهمةتصبسحالكلمةفإنالفعل

فيهاالتىللدرجةللصخورياللونهاالعبرانيونكانالتىالخاصة

راسةيلىءااللهعنالغريبةالتسميةهذهمثلاستخدامفىيوصكبون

فرضاتكونلنالهدفدبهذا12صطوة21لكلمةمالقديمااستخدامات

السطورهذهلكاتبلعظةةoبالفعلأثمرتقدبلفقطأكاديميأ

ستعطىويقينااعمدبالنسبةاألقلعلىحقيقيةقيمةلهاكانتوقد

إلىاالضافةيمكنكمامماثلةنتائجعkClceالمدؤنةاألخرىالكلمات

نهايةبالالقائمةهذه

ءضوفىالكلماتنقرأأنثاهوهنامنهنتاعدأنيجبSالذواألمو

هذهباسستعماليعنيهاألصلىالكاتبناLSندرسوأنناالقرينة

خياليةمقارناتالشيرادجداالسهلفمنالقرينةهذهفىالكلمة

يوصفاللهأنوحقيقةاألصلىالكاتببالعلىتخطرلمواستعارات

هىصخرةالىإشارةكلأنتعنىال12كصغوااألحيانبعفىفى

أنأواللهذبيحسةفدمثدالمديانىاألميرأنأوااللهالىخفيةإشارة

نقرةفىموسىءاختباأنالمضحكمنأليسهالالىالوبارتلجأ

صخرآخرنصفىئفسرأنيمكنIrrrrخريجالصخرمن

أنالدراسةمنالنوعلهداتسمحفال9ألجلىالمكسورالدهور

انوحاولخصبتعبدىبخيالتتمتعكندتإذاخاصةيجرفك

لمإذاالمجازأواالستعارةتفترصواليقولهانالكاتبقصدماتحترم

بكثرةموجالدةالمجازيةلصورطاإلستعاراتإنهوفيهافكرقديكن
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كمانايةمبهمةأستعاراتلخلقداعىفالالمقدساباى

المقصودالمعنىالقرينةتمحددانبيجمكانكلفى

التركيزفإناليالميةالكلماتهذهدراسةقيمةكانتمهماولكق

فىالعظيمةيالتعبديةالالهوتيةالكلماتعلىيكونئنيجبالرئيسى
االعتماديمكنناالقبلمنذكرناكماضأأينايالمقدسالكتاب

ئركؤأنيجببلفصلأوفقرةلكلوالسطحىالسريعالمعنىعلى

الفهموليسيقولهأناألصلىالكاتبقصدماعلىاشنتاجاتنافى
فترسختأنهالدرجةجدامألوفةتكونربمالكنماتالسابق

بمعنىطعلةولفترارزءالبسطاوالمبشرينالوعاظطريقعندأخلنا
كماالكلماتاسةrفىولهذاالكتابىالمنظورعنتمامايختلض

األمانبوالىدراستكفىتقودكالقرينةدعللكتلبدواسةكلفى
كلهالطومثال

أمةوالبسكولمجتللشاىالجماعىاالستهالكهىهلالشركألهىما
مكونةموسسةأمةسضكلءمسماالتعليميةجتماعاتY1مننوعهى

لمجنيسةلجتحقونالذينالسنوكبارالزوجاتالرجالالشبابمن

يكشفونالذينالمفمنينمنثالثةأواثنينمنمجمالكةهىأوماأ
البعفلبعضهمألخاصةوأفرأحهمالحميمةالشخصيألمشاكلهمعن

مقبولةكإجاباتكثيرةوأخرىاألجوبةهذهءإعطايمكلنةهث
العهدبهايعنىماذاولكنالمعاصرالمسيحىالستعمالlإلىأستنادا

العهدمنمباشرةخلفيةلهاتوجدالالكلمةهذهأننالحظالجديد



بينالتاالزىصوراستخراجيمكنأنهمنبالرنعفيهاللتأمللقديم

الىنرجعأنيجبهناالمومنينوشركةإسرائيلالهشعبمجتمغ

التحليلىفهرسنا

مثلرئيسيةيونانيةكلماتمجموعةنجدضوكةكلمةتحت

مجرداسمKoinoniaثيلهامر

مشارككناسمKoinonosعيهليموص

فثلىKoinoneoلولهومو

كوينونياأننجـداليونانيةالكلمـاتفهرسالىالرجـوعوعند

KoinoniaترجمةفىمختلفةبأشكالتترجمVtكصاi15

كةفلىللثهم3113المصاثهة81يلنياللىاالدمائمةالصلطت

مراتأربعS1ثوامرعشرةإثنتاطوكلهاستخدمتوقد

انرصكريهنهـدواحدةمرةاستخدمتالمعانىباقىمنكلمةوكل

AAGمعأنالترجماتفىالمدىنفستعطيانثهبمكريني

علينايجبينبغىكمابالعملوللقياممهمةتبرزكإضافاتثوار

منكلتحتكويدينيالمجموعةاستخدامكلىنفحصأن

المادةمعظمونغطىالوقتبعفىسنوفرولكننااإلنجليزيةتY4المعا

االنفاافتواكلوكةعلىأنفسناتصرناإذاالمطلوبة

اوي
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طويلىوقتيمرولكنكامالبالعملىبالقيامهناالمساحةلناتسمحال

ولكنهاتفعلهثميئااألصلفىليستكيلرثمماأقلدركأنقبل

ىيالدنيوىالمستوىعلىاكةلىالواقعوتمثلهاحالةالىتشير

للمومنوبالنسبةأدقدA4هmسوءانقماوكةLمالتعنى

قداإليمانبواسطةالةشعبأصبحواالذينأنتعنىالكلمةفإن

آخرءشىكلفىاختلفواربماتالىمسأعمقعلويااتدضمرا

األسرةءكأعضامشترعطبيعةفىجيريايشتركونولكنهمتقريبا

عندمااللهومعالمسيحمعديماويذلهمفبنوباإلضافةالواحدة

مجودةفكرةأىأنقويبادراستناوستوضحمعةالذورفىيسلكون

هىمحزنةبطريقةالبعميستخدمهاكمانشاطأوكمجموعةللشركة

تماماالجديدالعهدفكرةعنبعيدة

هىكريففيطوفقصنظرياالجديدالعهدرامايكالنAUولكن

لمجموعةاستخدامكلقرينةندرسوعندماالحاالتهذهإحدى

أنيمكن12حريهدرفههاأننكتشفعندماسنندهشهذهالكلمات

ليستالمسيحيةالمشاركةإنمثالالمالعنجداعمليةمسألةمحون

ملحقهوالمسيحىءوالعطاأيضاالجيبفىولكنأالويحفى

فىوحياةمشتركإيمانفىتشاركوعندماالجديدةدةvللوضرورى

كانربماالحقيقةوفىأيضامشتركآخريصبححءشىفكلالمسيحى

لمجمعكةاستخداما5بينمنأننعرفأنمتوقععيراكتشافا



بالجانببوضوجتهتممنهاعشرةفإنالجديدالعهدفىهمادريهدي

ةك1للمشاالمادى

o9riit1Xva3o15يممطrl37وrا9كورنثيممكورنثوس

i1t1عبرانيمن18ة6الععهالوس15و14لعبىف66عالطدمة

هذهأنالممكنمنأنهنعتقدتجعلناقرينةفىتأتىأخرىوخمسة

الكاتبذهنفىكانتالعمليةالناحية

10rrمنعبرا6اليمور7واىjYErIأعما

مقارنةدراسةبواسطةاكتشافهيمكنممافقطصغيرءجزوهذا

تقومأنوعليكالجديدالعهدفىرنيماكويدمجموعالستخدام

لوالدتكالكليةللنتائجأمخنىفهمعلىوستحصلبنفسكبالباقى

مععالقتكعلىفقطليستوئروالتىالمسيحفىالجديدة

مسائلفىالمفمنينباخوتكأيضاولكنالقدسوالريحبنYوااألب

واالنجيللالماالمجداأللممثلمختلفة

كانتإذاولكنالمثالبهدانكتفىأنعلينايتحتمأنهسفالممن

المادةمنالكثيرستجدفإنكتثيركنفترضهاالتىاالمكانيات

هذافىالمذكورةالمختلفةالكتابيةالكلماتفىمماثلةلدراسات

مستفيضةالقائمةانخاصةالفصل
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لخالصة

السطوريفمنهذهكاتبأنالىلإلشارةالكفايةفيهماقيللقد

بطريقةالمقدسالكتابفىااللهفكرتشافكوسيلةالكلماتبدراسة

وليستكوسيلةلتغإذافقطقيمةتTنستنىوليكتهاأكمل

مجردالكتابيةالكلماتدرلسةأصبحت1إذاتهاحدفىكغاية

ولكنمثيرةلكونأنيمكنإنهاالقواميسأوالغهرسةعلمأوغوياتل

نكتشفأنهوهدفناإنكبيرةثكمليةروحيةقيمةاتsليست

كالسيلةفقطالكلماتبدراسةالقيامويجبالكتابىالفكرموافميع

تكونفإنهاصحيحةبطريقةاستخدمتماإذاينهالباالغايةلهذه

فىخاصةفرديةكلمةدراسةفإنأخرىناحيةومنموئرةوسيلة

كاملموضوعلفهمحقيقيأعائقاتمثلأنيمكنوالعربيةاإلنجليزية

أنالمناسبومنبالتحذيراتالفصلهذالبدأيةالسبمبهووهدا

الدراسةمننوعأىئصبحأنالسهلفمنالطريقةبنفسينتهص

دراسةوتتعرضالروحىالهدفوئنسىمثيرأديميأأكLفرضاالكتابية

األخرىالطرقمناكثروربماهذهاالستعمالإساعةلنفسالكلمات

استخدمتإذاولكنهاالكتابلكنوزياسمسمافتحليستإنها

ءقبلذىمنأغنىالدارستجعلأنفىستنجحىفإنهاوبصالةبعناية
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wألسافىلفمملى

موضوعوالممةفى
MarshPaul

الكتابلدرالمطالمختلفةاألساليبفائدةإظهارالكتابهذا

تحليلباالسطتهايمكنالتىمعالطرقويتعاملالمقدسينشد
المواضيعوالكلماتإلىباإلفافةكاملةوأسفارمعينةفقراتتقييم

أكثرنفكرأنيشجعثاأنيمكنتابللكالعاديةةءالقراعلىناتعإن

تقريباالكتابقراعةخططوكلثالفقراتاألسفاردراسةطريقةفى

هذهالتباعتعيلعليهاالحصوليمكنالتىالمختلفةوالتفاسير

الشخصولكنقيمتهاطريقةلكلأنصحيحاألسهلألنهاالطريقة

سيوشحوالموضوعالكلمةدراسةلتتضمنأشملدراستهيجعلالذى

ككيلهالكلمةيةلرنفسهويوفلحدودبغيرالمقدسللكتابفهمه

قضايالفهمأيضاولكنعقيدةفهمبغرضفقطليستطبيقهاومحاولة



الربمامتوازنارأيائففنالطريقةهذهمثلإن1المعاصرةلحياة

خاصةفقرةأىتطبيقيحققه

9ريميةشرجعلىالمبنصاللهشخصيةفهمإنالمثالسبيلفعلى

فىالبارزةبفقراتهللكتابالكلىىبالعرقورنماIإذناقصاسيكون

توفرهاالتىالجديدالعهدوبصيرةءإشعياأيوبعاموسهوشع

المسيحعالجكيفنالحطأنستطيحيسوعالربوأمثالتعاليملنا

طريقعلىالتلميذينيناقشنككندمLrLوكيامتهموتهموضوعنفسه

4yالهمايفسرءاألنبياجميعومنموسىمنابتدأثمعمواس

2عفىويظهرلوقاالكتبجميعفىبهالمختصة

الرسولاتبوقدللتعليمالثابتةيسوعقةطركانتهذهأن37

التىالدريلبعفيصذهCIiYJUYrالطريقةنفسبولس

الموضوعاتسةدرامننتعلمهاأننهدف

الموضوعدراسةهىما

الكلماتبدراسةالخاصالقسممحتجاتعلىالكاملاالطالعإن1

منلكثيرهناكاألساؤضعلقدالفصلىهداقراعةبلكثيراسيسلكد

معنـىسة1JديستوجبموضوعاىبحثألنقYاسنتناولهالذى

فىإذاالتقدممنجداالقليلىإالنحققولنالكلماتواستخدام

الكلعاتدراسةوأسلوبهدفمنالتمكنبعدإالالموضوعدراسة
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نباتاللفاجاستخداممنيمتدأنيمكنالكتابىالموضوعن

ياألربعةالمئةوحموفحتىالتكوينفىالباذنجانفصيلةمنعشبى

لمألفصلهذافإنحالكلعلىولكنةالرؤياسفرفىألفأواألربعين

كيفانلقدكانالعامضةءشياwI2ylyلدريخطط

فإنناوبالمثلالمالكبيرةالكتابنصوصخذواالشبلنااللئهلنىينصح

الكبيرةالمواضيحمعأوالنتعاملأنفىنرضعباللهلكلمةكدارسين

العظيمةالكتابمواضيعألنحكيمةاالنتغائيةهدهإنالكتابفى

الفصلفىدكرناكماAنVالثمحدودةاألبعادمنبمادةستمدنا

لكلمةعقلىفهماكتسابفقطهدفناليسالكلماتدراسةعنالسابق

هارسالتسطةبأنفسناوتشكيلمحتوياتهافصأنفسناتغلغلولكناله

تستغرقياألخيرةفإنسنواتمدةفىاألولىاكتسابيمكنوبينما

عمراكامال

هدهوفىحدةيكتابيةكلمةفىالمواضيعبعضخيصتليمكنربما

الفصلفىنوقشتالتىءالمبادىببساطةالدراسةتتضمنالحالة

الكلماتمنمختلفألأنواعاأخرىمواضمحبعضوتضمالماضى

دراسةمنلكلإعادةتصلححمثالفعمةفكلمةوالمفاهيم

الموضوعدراسةوالكلمات

7sفىالكلمةهذهفإنيونحفهيرلمفىمدينهووكما

إنواحدةيونانيةوكلمةالعبريةفىمرتبطتالينكلمتينإلىتترجم

يونحظهركتابلىالقوائململحقنظرة



ئابتمعنىلهايونجعكتابفى21henchenأقإلىشير

26هـطمدأومرةrAنعمهعادةتترجمهىويمنتظم

LMpوئوتمثلكلماتفىأيضاتطهرأنهامنبالرمخممرة

المختلفةالمعانىهذهبينعاللى21تشابهبالطبعهناكوثمه

علىالضوتلقىألنهابالغةأهميةلهاالقديمالعهدفقراتمنوكثير

أنيولجيظهروالجديدالعهدفىchartsمةالهتعبيراستخدام

Nلعمةإلىباإلضافةتشملكلملىعدةإلىقترجمالكلمة

ajaoميمفىA9ويكشفمدو2مصوتهد

HeadlamandSandayrعندماالكلمةهذهضخامةعن

منقهثةمصاوكةمادييهةمثلمعانمهاكالثمةيوضحان

إلىويضافaxfcA34iحالة21صداالكبرإلىاألصغر

1عطهةأواالهصاقعنللتعبيراستخدامهاائقائمةهذه

دلثيثا21إلهىكإمدادلهاباللسالرسولواختبارitfirكورنثول

12نثوسكورrاا

التضميناتفإنحالكلعلىمعانيهالظاللنهايةهذهولييممت

lعلتظهرالكلمةمظاهرهاكثيرمنفىاللكلمةالهوتيةل

يتفاعلوهواللهتظهرأنهابمعنىوءموفلدراسةرئيسيةفكرةأنها

ثهدأوكلطيهةببكطالهممنهأدنىهمالذينتجاهألعظمUك

YكتابانظرRomansSandayWandHeadlamCA



إنه2يةرنعمةحالةعشفأنهافىو2روأفسسالمدكل

حمكقيدةأوالكبيروعالممنءكجزمكانهالهاصعطهالنعمة

مثالويوجداالكبرللخالصالموضوءفىمكانهالتبريرلهوالتبرير

71rsلوتافىالمديونينمثلفىبالخالصعالقتهاوللعطية

أنيجبالمواضيثعدراسةفىنفكرعندماأننااالنواضحابحأملقد

الكتابفىالعظيمةالمواضيعوتصنيفهويةعنفكرةنالدعالن

المقد

الدراسةمواضيع

عأثلهالبشرىفالجسمعفوىككائنالمسيحىاإليمانفىفكر

تتحدكثيرةأخرىءوأجزاطوقلgLYAJووأعابعوأقداموسيقان

الطريقةبنفسالكتابيةالمواضيعفهميمكنومتكاملةةوحداتكفن

منهاثمراووإبهامهابأصابعهامثيرةذاتهاحدفىالذراعإنتقريبا

لكنوالموشعللدراسةةAcتشكلإنهاوأعصابهايكضالتهايكروقها

النظرةبهذهللشرايينومصدرلالصابعكاداةراعفى4مجرإليهابالنظر

علىينطبقذايوئقذرككلالجسمئرىحتىلغزاستظلفقط

نقاطلهاوالعقائدوالمواضيمالمفردةفالكلصاتالموضوعدراسة

إليهانظرناإذاإالملAtLotمغزإلىتصللنولكتهاالخاصةأهميتها

المسيحىااليمانلجسدمكفنءكجز

ولكنهابالخبرةيمدمئكمةكاشفةذاتهاحدفىمثالالخطيةعقيدة

r1النعمةعقيدةميجنبإلىجنباإليهانظرناإذاإالءرجاوبغيرمحزنة



إطارفىدرساما13إكبراألهميةعمقاالموضوعانهداقيأطذما

ثمكالنمماحقيقةاللههومنافهمذاكاللهعقدةدراسة

النعمةوكرمالبشرىالفسادظالمفىأعرىمرةفكرفمشخصيتم

عنهايعبرالالتىااللهية

وبالتدريجسويانضأنهوالمواضععدراسةمعالجألفىهدفناإن

بطريقةكاننفىالكلونفهمنلحتىمقدل11الكتابثعالمجسم

ارسفيهاختباريشتركولكنهتقنياتمرينااهإليكونولننكيوكاملة

الحقائقسترتبطالخطيةموضسوعفبدراسةرباجالاشتراكاالكتلب

حقيقةأناكمانفسىودممأرىالشخصيةالخبراتدالموضوعيه

االتىءالبنافىفكربهااالهتمامتستوجبالتصالمواضيعهىما

يتضمنذاالاللىبموضوعجدامعقولةبدايةوهىنبدأأنيمكننا

ءيجىالعامالموضوعهذاوتحتهءوأسماصفاتهطبيعتهوكينونته

تعاليمفىفكرذلكوبعدالثالوثدعنالمتميزالمسهحىالتعليم

بدراسةتغاديهايمكنالبطريقةطيرتبذااإلنسانعنالكتاب

onفساسمقوطهاإلنسانطبيعةإلىءالجزهذاتقسيداويمكنكالخطية

يقودكسذاالعقالبدالذنبنفسهاالخطيةطبيعةاألصليةائعطية

يوضعأنالمألوفمنأنهمنوبالرغالمسيحعملوشخصإلى

ننيناطنxAtclواحدةمجموعةتحتعملهأوالمسيحشضى



أليتهإلىالموضوعاتهذهتقسيميمكنفإنهجيريارتبطين

أخوهإلىناسوتهأوبشريتهتجسدهبنويته

هذهيمثلللكفارةمفصالتحليالكمطلميالمسيجلعملدراسةوأى

ياألفكارالخـالصالعامالموضوعإلىتقودكأنيمكنهاالفكرة

61المهيهرلثهكل1للغفرافيمافىدأيةالتيالفممثمثلبهالمرتبطة

اتقديصاهالثأكيهدثالتلتفيوqAgAلا

منفصلكموضوعالمعالجةيستحقأالقدسالرييمشخصأنكما

ءإنشاهىالقدساليوحعملنتائجىمنوواحدةعملهوكذلك

الجديدبالعهدكثيرايرتبطأنهمنوبالرغخر012s4FqTالكنيسر

واألخرىتلوالمرةالقديمالعهدإلىالرجوعمنكسيتطلبفإنه

الجوهريةالطبيعةهىاكتشافهاإلىستتوقالتىءاألشيابعض

اليومإلىمطلحالكنهسةوالمقدسةوأسرارهاورلسالتهاللكنيسة

الذىالشخصبواسطةالبشرىالتاريخفيهسينتهىاللىألعظيم

أواألخروياتعلمعنجداالكثيرلديهالكتابوالعالمهذاكون

النهالىاللهوقصدالثالىالمسيحىءمجىتشملوهىاألخيرةpylور

شماJasjrSriوللبشرية

أنهإالفمخمايبدوأنهمنبالرغالكتابيةللعواضيالملخصهداإن

فإنحالأىعلىولكنالثغراتمنالكثيرفيهومكتملغير

المسيحيةالعقيدةعنكتابأىبواسطةاثمكأنيمكنالثغرات

ببعضهاترتبطفهىاللهلكلمةالمتحدةالشخصيةإظهارهوهدفنالكن



واحديصذاااللهىللوحىشهادةذاتهحدفىهوبتماسئمهلبعغ

اللىكلمةاستيعابفهمفىالهامةالمواضيعالكثيرةمن

فىفقطليسآخربموضوعيرتبطموضوعكلىأناالنضحالمن

العظيمةوالتعاليمالعقائدإناألساسيةللعناوينالفرعيةالتقسيمات

ينديجمثاالولنقتبسمنفردةعزلةفىتظلىأنتستطيعالنفسها

فىولكنللخالصيسىالرثالموضوعتحتالثانيةالوالدةموضوع

الروجيكملشضىبدونجديدةوالدةتحدثالالكتابىالمشروع

فىالجديدةالحياةخدقفىأداتهواللهوكيلهوالدىالقدلمى

فعالكيرسيكونالقدسالروحعملفإنهذافقطوليساألنسان

نعمةخلفهومنالمسيحعملوبشخإالالجديدةالوالدةتبدأولن

الله

الكتابفىالكبيرةالمواضيعتضعهدهأنالمفيدمنهذاعلى

بتقسيماتهعنوانكلتحتثائمةوعتبكبيرةورقةكلصالمقدس

وستجدبطةالمترااألفكاربينتصلخطوطاضعئمالمناسبةالفرعية

jI3عنعزلةفصواحدةفكرةهناكتطللنy1ألخرىار

وظيفةولهمهءجزوكلالكتابىللتعليمياحدجسمإذايوجد

دراسةعندتفكيرنامقدمةفىالوظيفىالوجهبهنمانحتفطأنويجب

اآلننعيشهاالتىالحياةيخصاللهيقولهماإناللهكلمة

واألخالقيةالكيفيةعلىالتاثيرفىالتقديسموضوعدراسةفشلتفلو

عنللدفاعآخرزميلمعصراعإلىفقطأدتإثاأولحهاتناالروحية
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الوجوديةالنظرةعنءالبناالتفكيرفىستساعدناالنعمةوالناموس

ععات6اتقييمصحاولةعندالكتابىالتفكيرعلىوستساعدناللحياة

فإنهالكانيسةعنالتعليمعنأماالمماثلةالفلسفاتواإلباحيةالنسبية

إرشادايعطىوالمسكوفيبخصوصءبناتفكيرإلىيودىأنيمكن

إلىبولسالرسولوكلماتفيهاورنايوالمحليةالكنيسةعضويةعن

ونافعاللهمنبهموحىهوالكتابكلعملىمغزىدهاتيموثاولم

اللهإنسانيكونلكىالبرفىالذىوالتأديبللتقويموالتوبيخللتعليم

a99Lr111Y1تيموئاو2اJJLOItrمتأهباكامال

للعملىواتأ

اللغاتوعنالكلماتدراسةعنالخامسالفصلفىكتبماكلإن

علىينطبقالمختلفةوالترجماتيونحفهرساستخداموعنالكتابية

منالتمكنأوهـاليونانيةأوللعبريةالسطحيةالمعرفةحتىالفصلهذا

البالطبحالموادلمصادرجديدةمجاالتستفتحبجديةاألحروفهم

كذعىأنشضىألىالسلطةالسطحيةالمعرفةهدهمثلىتعطى

منفذائشئهلولكنهااألصلىالنصمعنىيخصفيماالمطلقةالمعرفة
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بغرفالفحكقةوات6yامنمجموعألءبناهوهدفنايكونأنيجب

وظيفأللهاومحونمكتبةلدينامحونوأنالمقدسالكتابتحليل
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منهااالستفادة
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وملحقشموالاالكثربالدراساتجيدةمةعاقائمةولديهالدراسة
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موضوعلدراسةثالى

دراسةتصبحأنيمكنكلمةدراسةالىبإيجازاالشارةتمتلقد

مادةاالالحدةالكلمةتلكقذمتلقدالنعمةكلمةوهىلموضوع

فهمالتعطىالتحليلىللفهرالكاملاالستخدامخاللمنوفيرة
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الموضوعخذLexiconsاللغويةوالمعاجمالهوثىكتابفهرس

أنالبدكاملةدراسةأىإنالخطيموضوعالنعمةتعالجهالذى

علىتأثيرهاالجيريةهاصيتشخالخطيأصلمثلأفكاراتشمل

العالميعلدينونتهااللهيكلىساقطكمخلوقوضعهاإلنسان

الدىالثعمهبموضوعربطهايمكنذلكيبعدللعبثإحضاعه

لهاالحلهو

وتوجدالخطيةطبهعةأوريةالجالالصفاتعلىهناأنفسناوسنقصر

عنالالهوتىالكتابحاللمنمنهاوواحدةللمعالجةمتنوعيماطرق

اكتسابعلىساعدتكتتميزالكتبذهالمسيحيةالعقائد

معالجةالىوبالنظرالعقائدىوضعهافىبالكلمةالعامميراا

يتضحا69UnderstandinaInلأMenBeاكتابفىالموضوع

الىئنظرإذكموضوعوبينهاندرسهاككلمةالخطيةبينالفرقى



فىيبحثكمااالنسانعنالمقدسالكتابتعليمسياقفىلخطية

واإلثمبالضميرلعالقتهافساتعريويقدمAيمداوطبيعتهاأصلها

االشاراتءللقارىوئوفرالموضوعئحفلالكتابهذامثلىوالعقابى

فقطإيضاحىحالأىعلىلكنهاليهاالرجوعيجبالتىالكتابية

أداةهوالتحليلىفالفهرليىتفصيالكثراللدراسةأماأختيارهفى

ويقدمهائمتهYoungJJtLv3Uيضعفعندماجيرية

باإلفافةاإلنجليزيةللكلمةالمتنالكةالمصادررؤيةمنيمكنكتحليليا

الخاصةمعانيهاظاللالى

LajtYoungتالحظانليكوعكلملتينصفحتينالغطيهةتشغل

المختلفةوالظالليقدمهاالتىواليونانيةالعبريةعددالكلمات

محوينيمكنهذاكلومنالكلماتهذهعنهاتعبرالتىللمعانى

تعنىتعرضالتىالمختلفةالكلماتإنالخطيةلطبيعةثماملةصورة

ءإخطاالضاللالزلللفلمخا1التعدىالشرلخطأ1الفشلاإلثم

العناوينهذهتحتئعطىالتىالشاالهدارجعالىالخالهدف

مثلأسئلةاسألالوقتنفسىوفىالمعنية

11باللهاألنسانعالقةفىلمابهيعثىاLما

والناموساإلنسانعنالمخالفةواالتعدىيوحى1بما

11للصوابموضالكىمستوىعنالهدفءإخطايدلهلال

عنالمقدلمالكتابيعلمهماإيضاحفىيسلعدالشواهدالىوالرجوع

11مةعاالخطيةهلمثلأخرىأسئلةعنويجيباضيعاهذه



الشواهدهدهتحليلإنالجميعأخطأياإن3ميةirx491rr1تقرما

األساسيةالمعاصرةالمشاكللبعفإجاباتالىيشيرالخطيةعن

لمططءإفطاهأنهاعلىالخطيةفهمتابئالمثالسبيلفعلى

ماإثأموضوعيرمقايشوجودالىيشيرفهذالفملالفةا

ةاإلباحىوبالمجتمعالسلطةتقاومالتىبالفلسفةهذاعالقةهى

الخطيةوذبيحةالخطيةأنConcordancesYoungيكشف

ةوعالجهاالخطيةعنهذايوحىبماذاصلYافىالكلمةنفستمثلها

حةيفى81لدؤلله1111الفطية01تحتةالموجاللىالقائمةاتباعأنكما

تشيرالتىrاكوالىسيحضركهالفطيهة

اإلجابةالى

مامواجعةمنأكثريتضمنالططيهةموضوعدراسةفإنحالأيةعلى

أخرىوكلماتمرادفاتعلىتحتوىفلغتناالفهرسفىعنهايقال

اليهأشيرقدمنهاالبعسيكونبهاقائمةاجمعبالخطيةترتبط

ءسيجىاآلخروالبعضويونانيةعبريةلكلماتممكنةكترجمات

الفصاالفطأالضالهالقموسيشملالموضوعحولللتفكيركنتيجة

فىالنصيقدمكماكثيرةأخرىوكلماتاللركل1الفمرة

الىالرجوعفإنأخرىيمرةللبحثجيدةدة7rItartمرقس

لطبيعةالمتزايدالفهمفىسيساهمالكلماتهذهتحتالشواهد

سذاوااللهوالمجتمعاإلنسانعنأساسيةأسئلألوسيثيرالخطية



ءجزهوبهاالمرتبطةواألفكاردفاتها01يجادلمالكلمةحولىلتفكير

للموضوعاتدراسةأىمنجوهرى

آخراتجاهيوجدتتضعنهااالخطيةعنالكلماتفىالتفكيربعد

وأثرهاالخطيةأصلئظهرالتىالكتابيةاألحداثويلوستكشافل

تعيينيمكنالاألحيانأغلبوفسىمنهااللهيموقفاالنسانسعلى

بالمرةعالقةاألحداثلهذهتكونالفقدالفهرسبواسطةمكانها

التىللخلفياتوالمعرفةللكتابالعامةةءالقراإنالفطيةبكلمة

إاألولالفصلكلهللكتابالمنظمةةءالقراخاللمناكتسبتها

هناالصورةإكمالفىستساعدك

كيفيةهىمنهاوحادنمةةالبشرىالفسادتسجلتىالالحوادثهىما

هلطحللrIملسوكانابوتلمقتنياتوإيزابلآخاباستغالل

منهمالمذنبلىبالنالتصنوماذاالخطيةماهيةإلىبالنظرالنصوص

11صموئيل21أحداثفىتظهرالتىالخطيةقوةادرلعءوالبرى

riءأشياهناكلأمثالعلىتعليقهداوهل

عنهذايعلمنايماذاالدادافدللردالمداصرةالحياةفىموازية

هذهمثلفىهالأحكامتنطبقوهلوالخطيةاالنسانمحوين

الحاضرالوقتعلى12صموئيل2المواقف

للفكرصورةمحوينفىيبدأالطريقةبهذهالموضوعحولالتفكيرإن

للموضوعدراسةأىفإنوبذلكللداربالنسبةيتضمنهوماالكتابى

أبعادمنفقطوأحدكبعدإليهأشيرالذىالمثالىإنوتتقدمستنمو



الفائدةولكنجدأضخمفالمجالانتقالياكانالخطيةوضوع

طرفالدروسوطبقناالتحدىقبلناإذاأيضاضخمة

لطريقةمثااليسوعالربلناضعوقدبالمواضيعءملىالكتابإن

أناستطاعوأحدرجلاألقلىعلىءيالتفسيرالشرحاألسلوبالدراسة

JLrYYأ14هالمشورةبكلأخبركمأنأؤخرلمأللىيقول

11بالمسيحأناكمابىمتشبهينكونواكورنثوسفىألصدقائهوقال

الجهديستحقوهذا



ألسابحعلفصلى

الجذوووالممةفى
JobJohn

ونبدأمختلفةءثمياأالىتشيرأنيمكنالجذوردراسةاعبارة
ءان

الفصلهذااختصاصيكونامنلنبذكرشيئين

الكلماتاشتقاقإنوالحقيقةالكلماتباشتقاقيختصالالفصلفهذا

وبالنسبةالنصمعنىاكتشاففىعادةكبيرةقيمةمليحالالكتابية

بصورةعليهحصلناإذاوحتىثابتنعيريكالننكالبافإنهللعبرية

toيعتقداليمثالىسبيلىفعلىمحدودةعالقةذاسيكونفإنهموكدة

االشتقاقيعلمفىمرتبطةليستBeritبالعبريةتعنىالتىالكلمةأن

لكنلمأنهالئثبتهذاولكنBaraيخلقتعنىالتىبالكلمة

المعنىفإنوبالعكممالتكوينسفركاتبنففىعالقةهناك

استخدامعندالتاكداليمكنناذلكوعندبسرعةئفقدمالكلمةاألصلى

أنيمكنناالكمابأصلهاعلمعلىالكاتبنLكLمإذامعينةكلمة

للمكلمةعلىتحتوىجملةنقرأعندماأهميةذوأمرأنهنعتقد

ريشةتعنىكانتاألصلفىالكلمةأنونذكر



نقدنcriticformVاالكالشكلنقدالفصلهذافىاليهمنا

إلىالفقرةونموذجبى5vاالشكلفحىخاللمنيهدفالشكل

الفقرةفيهاستخدمتالذىالموقففىالمحتملالسياقتحديد

افترضنالوالتى2فيلبىفىالترنيمةهوالقياسوالمثالمرةألول

تدفعفهىالقديمالمسيحىالتسبيحمنءجزأنهااعتبارهاصحة

فيهاوجدتالتىالرسالةمنأبعددرجةاألصلىالتقليدعنبالبحث

االهتماميستوجبأنهنذكرأننحتاجالشكلنقدقيمةتقديروفى

الكتابإلىللنظراستعدادهناكوعالباالنصعلىءالضويلقىطالما

منكنوعولكنفعدهوكمالإلنسانالةمنكرسالةلشىالمقدس

منليةاألالمادةبللوراتمنهيستخرجأنيجبالذىالفحممنجم

أخرىبعبارةأبعدفيماتءجاالتىالزجاجفضالتمنكميةبين

كثربكثيرعماكنيسةسقعنيقالأنايمكنمUفإ

األلوانبهايخلطأنجلومايكلكانالتىالكيفيةعنيقالى

الذىالدينئظهرالتىتلكهىهناتهماناالتىالدراسةنوعإن

الطريقةإنلهسابقآخرلفصلالمقدلرالكتابمنفصلبهيدين

ولكنتملمامفهومةليستالقديمالعهدكتبقانالنيةبهاتطورتالتى

نمواالمقدسللكتابأنهوالجدليقبلLوالذىالواضحءالشى

بشدةيعتمدونكانواالتقليدفىأخيراالمشتركينأنبمعنىعضويا

الكتبمسنبوفرةمحاطونونحنعليناالصعبمنفإنهاأليائلعلى

فميقمجرىاخل6مالشعببى6األالتراثفيهيكونوضعانتخيلأن



مساهمةأهميةكاذتفمهماإسرائيلحالةكانتتلكولكندا

بطريقةبوضوجيرتبطفإنهجديدةبصفاتوتميزهاالكتابأحد

ألنلهقرأولدىديهJuمعروكاناللىبالتقليدالييستطيعتفاديها

رسالتهعنبهايعبرالتىالمفرداتلهتوفرالسابقةالمقدسةالكتابات

يريدمانفهمفلكى8جداواضحةلهذاالعمليةوالتضميناتالجديدة

كانالدىب6yباالتشبعالضرورىمنيصبحىكاتبأىيقولهأن

اإلمكانبقدريهJلj9uم

القديمبالعهدمعرفةلهليستاللىالشخصأنطبعايعنىالهذا

يسوعبهالخصالتىالطريقةوبسببالجديدالعهدفهماليستطيع

هذهأنمنبالرغمنظروجهةتوجدفإنهشعبهوخبراتتاريخ

بذاتهمستقالالجديدالعهدفيهايكونشسديدبحذربهاالعمليجب

تتفمحبعمقالجديدالعهدتفسيرإلىنأتىعندماولكنلبعضهيمفسرا

اكتشافهافىنرمخبتجعلنابطريقةباستمرارالقديمالعهدفىأحواله

القديمالعهدفىالجديدالعهدجذورمعرفةمالةببساطةليستوهى

لهاالمتأخوةالقديمالعهدفصولفإنبعدفيماسنرىكماولكنفقط

فىجذورهالهاالرسلأعمالوفصولاألولىالفصولفىهاجذو

Uylءجيل

أنالمقدلمالكتاببوحدةالخاصاألولالفصلفىذكرنالقد

مختلفةبطرقعنهايغبرأنيمكنوالجديدالقديمالعهدبينالعالقة

عندماسفالإلىهناكالمذكورةالتصنيفالتمنكالتحويلويعكن



وعديوجدهلمثلالجذوردراسةنظروجهةمنكتابيافصالعالجى

القديمالعهدمنكارثةتوجدهلإنجازهتمقدالقديمالعهدمن

حاللهانجدوالقديمالعهدفىتحللممشكلةتوجدهلهناأبطلت

فىبدأأوإعالنلقصةكنهايةالفصلهذاإلىننظرأنيمكنناهلهنا

فىأمثلةأورموزلهاتوجدحقيقةألفصلهذايقدمهلألقديمالعهد

مفرداتباستخدأمالكتسابىالفصلهذاكتبهلالقديمالعهد

ةالقديمالعهدفىالمعنىمعروفة

حصرويمكنالمباشرفاإلقتباساتهىجداالواضحةXJ6األبالطبع

فصولمنكثيرففىشواهدبهمقدسكتاببمساعدةاالقتباسات

حياةفىثtaaylبعضأننجدالمثالسبيلعلىالجديدالعهد

عبارةمثالالقديمالعهدمنمعينءلجزإتمامهىورسالتهيسوع

دراسةإن152متىفىوردتالتىابنىدعوتمصرمن

الكلماتهدهرؤيةمنأكثرتتفممنالحالةهذهمثلىفىالجذور

تعنىكانتاLSمالسواليبرزوهنافقطهوشعنبوةفىأصالكتيت

ااألصليةقرينتهافى

مننزعتقـدقتباساتYlهذهمثلأناألحيانبعضفىويبدو

منائدةهناكتكونلنوأنهاألوائلالمسيحينبواسطةقرينتها

الالسهلةالنظرةهذهولكناألصليالفقرةفىنورهاعنالبحث

حسبككلىنفسهيسوعأنهىاألولهامتينلحقيقتينحساباتعمل

وقدللكتبكإتماموقيامتهوموتهعملهيرىكان6لديناالتىاألدلة



كتابانأكثرالمحتملمنإذأتعليمهفىهداعلىبشدةكز

يعاملواولمالتفسيرىيسوعخطنفسيتبعونكانوااألناجيل

المهملةالحقيبةمنكنوعالقديمالعهدمنهمشخصيةبمبادأة

كونهاإالرابطةلهاوليسسياثهاعنمنفصلةنصوصامنهايختارون

ألفاظمجمالكة

متعددةأنهاكمرالمباشرةاالثتباساتهذهأقهىالثانيةوالحقيقة

وعندماالقديمالعهدإلىثساراتاالمنصغيراجزعأإالتمثلالفإنها

القديمالعهدإلىثماراتالشبكةوتعقيدمدىالظهورفىيبدأ

الرسولىالفهمفسىأساسيةالمقدلسةالكتبكانتكملناسيتضح

المسيحىثنل

مناه2متىعلىاألصليةالقركنةلقيهتالذىءالضوهوماإذن

التىالحادئةوأنإسرائيلشعبإلىتشيرابنكلمةأنالواضح

يشيراعتذاربدونمتىفإنذلكيمعالخريجهىهوشعيذكرها

علىاألمسرعنبعيداليساألصلىلنfluuاالبنيسوعإلى

ليسوعمتىفهمإلىتشيرللكلماتلىاألعالمعئىوإناإلطالق

الجديدالعهدلفكرجدامهمفهوموإلسرائيلالجديدكالميالد

البراهيميينالحقيقكالورثةيسوعأتباعإلىالنظرةتبنىفعليه

قرينتهافىمعينةاقتباساتبمتابعةفقطتهتمالجذوردراسةكانتوإذا

فقطهذاإنقلناكماولكنعظيماعمالتحققبذلكفإنهااألصلية

تعتمدفصوألأوألنضيفأنونحتاجيقولونكماالثلجىجبلرأسهو



ليستالتىالفصوليثانياالقديمالعهدلصولمنكاملةسلسلةلى

المفاهيمناحيةمنعالتلهاولكنالقديمالعهدمنلفظيةعالقةلها

خاللمنالكتابهذايغطيماالمجاالنالصذانكثرأوبفصل

فدراسةالموضوعدراسةالكلماتدرأسةعنثمحدثالتىالفصول

هىالمفارقةنقطةمونعندماللجذوردراسةتصبحالكلمات

فىمتأخرفصلأوالجديدالعهدمنمعينفصلفىالكلمةاستخدام

الفصلفىالكلمةمعنىشرحهوالتمرينددالقديمالعهد

االهتمامموضوع

عنعشفالكلماتدراسةأنلنرىملحكلمةمثاللنأخذ

وتتبيـلللتطهيريستخدمالملحكانفقدمتعدملىاستخدامات

نقومأننانyاافرضىولكنالخIالعادالطعاموتتبيلالذبائح

منفصلىأىالسوالككونهنا6عisسى11لجذبدراسة

وصيةعلىءالضوويلقىالملعفيهيذكرالدىالقديمالعهدفصول

مفسرىأغلمييشرحاابميممصلحاكحعكمليكنبولسالرسول

إنهاوالحقيقةملحالكلمةاليونانىباالستخدامالكلمةالجديدالعهد

نسألأننحتابماننكب09حصانةلتعنىيونانيةمنهاأكثرالتينية

االستخدامإلىإشارتهفىأحثمLightfoot1كانإذاأنفسنا
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فىنأل6أيوبفىبالحديثلةعلهوالدىملحلكلمةلوحيد

ويقارنلهوتشهيرهمنفعهمعدمألجلأصدقائهأيوبينتهريةYاهذه

وفىالبقلةموقىيدعلنباتلهطعمالالدىبالعصيركلماتهمكثرة

كاناوإتفاهتهببسباألحمقنباتالنباتيدعىالعربية

المفمنينإنيقولالفهونمهففىالفقرةهذهبيحيتفظبولسىالرلسول

ذاتأقوالهممحونأنيجبيلكنالبراقبحديثهميتميزواأنيجب

وأصدقاوهأليفازبهنصحلماتماماالعكسىوهوحولهمللذينفائدة
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معتعاونهمجالهووهذاrAeriYامحوينكوكيل

والحافظالخالقالله

البعغبعضهميعتمدالبشرعلى10

وهكذااللهقصدهلمامناقفأخيهعنلمسئوليتهقايينتنكرإن

قريبكتحبوصيةأنكماا91تكوينوسلوكهفعلهكان

االجتماعىاإلنسمانلسلوكاللهقصدبالتمامتلخـصكنفسك

االويين

األخالقيةالمشكالتوبينءالمبادىهذهبينالصلةنYlتتضح

كيفاالنيالسوالمهمألولكنهاسهلةليستتطبيقهاثمحاولة

ذلكفىعنش

for



ء50المباطبيق

مامشكلةأوقضيأللفحعصحيحةواحدةطريقةهناكليست

وعلىيمضللخطيرذلكبغيرءواإليحاالكتابيةءالمبادىوتطبيق

انويمكنالتوضيحبغرفىتقدمالتاليةىالخممفالخطواتحالأى

االتجاههذافىوإرشاداعوناتقدم

أكبربواسطةبالتفصيلالمشكلةهيةماإيضاجهىاألولىالخطووا

التىالمناقشاتكلفحصوبواسطةالمحاقعيةالمعاللماتمنكمية

جانبكلمنثارت

Yتنطبقكتابيةءمبادىرأيةقالمشكلةطبيعةوفهمتحديدبعد

عليها

1tوفكربالموضوععالقةلهاأنتيبدوالتىالكتابيةالفقراتس3اد

المتغيرةوالحاضرةالظروفاالعتبارفىآخداتطبيقهافىبعناية

fتفسيركمنتحققمتصارعةتبدوالتطبيقاتأوءالمبادىكانتإظ

التزالكانتوإذاالمشكلةبهذهالخاصةالكتابيةللفصول

ءالمبادىهذهبيناألعلىالمبدأعناسألمتناقضأل

تفكيركيقأنااللهمنوأطلبالمسبقفهمكعلىتعتمدال5

التعليموبينالخاصةالمسبقةأفكاركبينالتمييزفىخاصة

IoI



ئنأيضاهيحاولونآخرينمومنينمتجدهماواختبرلكتابى

المقدسةالكتبتعلماLمايكتشفوا

الدراسةءبانتهاأبداكلمتهودراسةالهإرادةعنالبحثينتهىال

بموجبهانسلكأنوألجلاستنتاجاتناألجلنصلىأننحتاجفثحن

نتكدأنويجبالكلمةخاللمنبوضوجيتكلمااللهنسمعيكندما

للكلمةفعلةأيضانحننصبحأنعلينايتحتمذلكيفعلأنهمن

اضجأمعينةحالةتقديم

القضيةطبيعةباالسسطةبالتفصيللشوجهةالمعاصرللقضايامعالجتنا

يمكننامبدئياوتقيمالعملية2J6ylجمعيتميكندماالدراسةموضح

نرجعأنضرورياسيكونالمواجهةمخاطرةفىءمبادىأيةنحددأن

كيفيةفىللتأملعامأخالفىسيرخطاتضاحعندالحقائقإلى

المقدسالكتابدراسةعلىهناالتركيزأنوبمابالتفصيلىتطبيقه

أننعتقدأناليجبولكنالمتاحةالحقائقكلنجمعأننحاولفلن

يمكنأوهامثغيربالتفصيلالمشكلةماهيةتحديداألولىالخطالة

يهنذاتهاحدفىaLhوهىدالهملكفالحقائقعنهاءاالستغنا

االعتبارفىنأحذهاأنلشهادتناالمهم

كخلفيةكثيرةمعلوماتلدينافإناإلجهاضمسألةفىالتأملوعند

فحصإلىتحتاجالتىواألسئلةlYg1iلعامالبريطالىاالجهاصلقرار

األمعلىمباشرتأثيرلهاالتىجتماعيةYواالطبيةاألسئلةتتضمن

بينالتمييزنستطيعكناإذاوماالحياةوقدسيةيمكانةوالعائل

hoc



فـىالمتخصصينءوآرانصائحأنوالمكتملذكماالكلمنةلشخصية

نصـائحوخاصةإجتماعيةنفسيةطبيةالمعنيةالمجاالت

باالعتبارجديرةيمفيدةمعاينةستكونالمهنينالمتخصصين

ءالمبادىمنأىعنالتفكيرإلىنعالأمامناالحقالقهذهوبوجود

لهاالتىةالمشكلأنوبمابالموضوععالقةلهسابقااطرحنالتى

فإنعليهاالمحافظةأوالحياةءإنهاهىاالجهافىقضيةفىأولوية

يالخامسالخالقهواللىالرابعهىبوضوحكنطبقالتىءالمبادى

قمةاإلنسافيألوالحياةاللهمصدرهافالحياةالحافطهوالله11

تكوينااللهيةالطبيعةأوجهبعفىفىالبشريةالطبيعةوتشتركخليقته

82عوينالحياةعلىبالمحافظةتعهداللهأنإلىباإلضافة13

1iftيوحناالبشريةالطبيعسةبنفسهمرةشاركوثد917

الفكرفىاإلنسانيةالحياةقيمةتكيدفىنغالىأنالصعبمنوحقيقة

أنأساسىكمبدأالتوجههذانأخذأنيمكنناوبالتالىالكتابى

بواسطتهتوخذأنفيجبلدلهمنمعطاةأنهاوبمايةعالالبشريألالحياة

1riيوبأ

إلىعمقايضيفمحبةاللىاألولالمبدأفإنذلكعلىعالوة

موقفلهبلفقعنهامسئوالليسفللهالغاليةللحياةمفهالمنا

االجهافمسألةمنيجعلألمبدأهذافإنللمفمنينوبالنسبةتجاهها

بحقيقةالخاصالسابعالمبدأافةوبإفبحتةطبيةمسألةمجردمنكثر

حالموضرؤيةسنمتنععنحسابالهنقدموأنناعادلدياناللهأن

1oI



المبدأاالعتبارفىنضأنيجبكمافقطاإلنسانيةالظروفصيغةى

مسئولفهووبالتالىأخالقىكمخلوقاإلنسانحقيقةعنالثامن

هذهعنتنتجالتىألعمالىlنتائجىعنولكنقراواتهعنفقطليس

فىللتسببالمنطقيةالنتيجةتكونوبذلكعليهاوتعتمدالقرارات

فىتسببواالذينبواسطةالحياةكتلعنالمسئوليةقبولهىالحمل

هاsوجو

كلفىخطأاالجهاضأناستنتاجإلىالوصولفىنتسرعأنوقبل

ونشاطهاللهشضىإلىأكبربعمقنتطلعأنعلينايجباألحاالل

فىالرغبةكاثتفمهماوالتوجيهاإلرشادبخططبيعتهتمدناحيث

هذهأنسريعاااللهشعبتعلمفقدكلهاالبشريةالحياةعلىالمحافظة

مصادقةيلقىالموتكانلقداألحيانبعضفىممكنةمحنلمالرغبة

يعدالتىاألرضالخضاعأوكنتيجةالشريعةعلىمعينةلتعدياتإلهية

محبةمهماكاشتأنهفضالعلى6يشوع13تثنيةمثالشعبهاللهبها

قصةثهخللونراهاةموجاللىنتقاثيةyامنعاليةدرجةفإنجامعةهال

النهائيةالشاملةالمنفعةلصالحإسراثيلواختياركلهالمقدسالكتاب

لمامجردمثالهىاتثنية11IrYlfمحوينللجميع

X6العاغيروالمواقفالخاطئةالبشريةالطبيعةحالةوفىعنهنتحدث

ولكنهامثاليةالمحونقدباختياراتنقومأنأحياناعلينايتحتم

ريةوضر



عالمعلىالوكيلهواالنسانأنالتاسعالمبلمأنضيفانيمكننا

فىلتدخلى121بواسطةأحياناالتعاونتتضمندالوكLوهدهالله

وامتحانكثيرةأمثلةلناتعطىوالصناعةوالطبالزراعةإنالطبيعة

Jالصالحةاللىإرادةتحقيقكيفيةفىيظهرالعالمعلىاإلنسانلةوك

التدخلبعدمأوالطبيعةمصدرفىبالتدخلءسوالمخلوقاتهبالنسبة

الشرائعقتطبيفىيسوعالربنمالذجهنانتذكرأننحتاجأنناكما

فىيحتوىألنهاألخالفىااللهقانونأبلماأوينقميبطللمفهو

كانفقدالسببولهذاباالنسانواهتمامههالمحبةعلسىجيره

ورحمةبوأفةطبقهاللشرائعالرئيسىالمعنىإلىباستمراريصل

YYY1o4EIY94EA111متى

معطاةالبشريةالحياةإنالتىLاالنحتىإستنتاجاتناتدوينويمكن

قدسيةعلىتحافظالتىالمعياريةيالوصيةجدائمينةوهىاللهمن

السماحيتحتمالحاالتبعغفىولكنالتقتلهىالحياة

جعيعفىستفقدماشخمىحياةألنالمعياريةللوصيةباستثناعات

ألنأومستحيالمالقفاأنتجتقسداإلنسانخطيةألنأواألحوال

لهماللمينأولئكحمايةتتطلباإللهيةوالرحمةالمحبةاعتبارات

الةكوكيلياإلنسانحمايتهايجبالتىبالحياةبالفعلعالقة

منيتخوفأناليجبiوإرادتهااللهطبيعةءمبادىبواسطةومسترشد

أيةلديهتكونأناليجبهداوعلىاتءاالستثناهذهمثلعمل



ف4زYتكونفقدالمثمرينأخففهىاتءاالستثناهدهعنوهام

ذاتهافىمعياريةليستولكنهامعينةظروف

وضعالجنينهصاآلنحتىاستنتاجاتناتثيرهاالتىاألخيرةيالنقطة

تومثدالكتابيةالفقرارزفبعضالعالمفىاالنسانيةالحياةإلىبالنسبة

محويناللهنظرفىيوددوادمالذيناألطفالأهميةمجازياكانمهما

rcrrrti4o4rwgtrtAMءأشعياgytلوtUt5

بشريةحياةلقتلالموتعقوبةبينالتناقففإنأخرىناحيةالمن

للتسبب9rirrخريجمةبالغرااألقلوالعقوبةrfjiY9rاالويين

مساويايعتبرالالجنينبأنتوحىعرضياكانيانالحملإسقاطفى

بنفسالخاصألالقاالنينمعبالمقارنةهذاأهميةوتتزايدلحياة

كانإذاونىayاالشرقفىاألخرىمةالقديالشعوببينالمشكلة

لةavافإنبعديولدلمالذىوالجنيناألمبينسيتماالختيار

VayIةعلىالمبنىالتوجهيبدوإؤااألمصالحفىتبدوةموجاللىال

التىالمعياريةالوصيةتعارضكاآلتىجهاضالمبخصوصبيةالكتا

اإلجهاضالبشريةالحياةقداسةيهدت

التلفأوللضياعمعرضةماشخصحياةمحونالظروفبعففىولكن

نصلأنيجبالحاالتهذهمثلفىمفقورةوكأنهاستبدوأنهالدرجة

القاعدمةءنااستثهللءونتساالمعيارطالوصيةاZ9ريقراريبرزإلى

فىلديناالمعروفالوصيةواضعشخصيةعنأفضلبطريقةيعبرهنا

إرادتهيحققءاالستثناهذايصلالمسيحوفىالمقدسةالكتب



ءإستثناالقرارانحقيقةولكنبالموضوععالقةلهمللذينلصالحة

فىاضحةاالجنينإلىتنسبالتىواألهميةالمعياريةللوصية

التكيدمعبالموضوعالمتعلقةالكتابيةالمادةمنالقليلةالكمية

هذاكلالبشرىالعمللنتائبماالنسانيةالمسئوليةقبولعلىالقوى

ألسبابالطلبعنداالجهافىيعارضالمقدسالكتابتعليمأنيظهر

األحيانبعفىفىالرحمةطريقإنثبلمنأكدناكمافاغطةنحير

غيرلوكانتحتىالمسئوليةتقبلعلىالشخصبمسلعدةيكون

مريحة

فـىالمبالغةمخـاطرةمنبالرغمالحقائقمنبسلسلةونختم

كهذهدقيقةمسألةفىخاصةالتعسف

يجبالجنينحياةفانخطيرةأخالقيةأوطبيةتعقيداتتوجدلماإفى

األمحياةتهدرالتىهىالخطيرةالطبيةوالتعقيداتعليهاالمحافظة

باالجهافاألمحياةإنقاذإلىالكتابيةئلYWIتشيرالحالةهدهوفى

أمراوليسطبىأمواألملحياةالتهديدU6تقييماألمرلؤمإذا

بشريةحياةودبامكانيةالخطيريختصاألخالقىالتعقيدالهوتيام

حالةففىاألمريخصهمللذينإنسانلكلاللىقصدكاملة

للسماحاستعدادعلىالبعضيكونالمثالسبيلكعلىاالغتصاب

وأحياناثهرياكانالجنسىاالتصالأنطالماطلبمتىباالجهاض

الحكمبمثابةهواالجهاضمنعأنتظهرأخرىبواعثهناكمحون

مرةرنقيأنويجبإنسافىغيربوجودأوكليهماالجنينأواألمعلى



لمجرداالجهافقبولهىليستالبواعثهذهأنمنونتثدحرى

ويجبمفتوحايظلأنيجبالرحمةلقراراالستعدادولكنالواحة
ىتنعكملكىالقراراتخاذمسئوليةعليهمتقعالذينألجلىنصلىأن

قراراتهموحياتهمفىصحيحةبطريقةوإرادتهاللهطبيعة





ألتالممحلفصلى

الشخمميةوالمآؤقالمقدلمالكتاب
BARKERMONTAGU

علىءشىفكلالصحيحالطريقعلىأننابالثقةنشعر

إماالمشكلةتقوملكنأنفسناالنخدعأنبشرطمايرامطالما

عاندماأومنهاقانختارطرأنعليناطرقمفترقيفىبأننانواجهعندما

أخرىوبعبارةوعيجزأسىفىونقفاالطالقعلىيقطرأىاليظهر

األولىالحالةفىmakingdecisionالقراراتخاذمشكلةتوجد

أماموسنتوقفالثانيرالحالةفىdepressionاحمتئابمشكلة

الفصلهذافىالقآزقىأوالمشاكلمنالنالكينهذين

رالقراVأ

نتدربالتىالوظيفةأوالجامعةفىالدراسةبنوعاألمريتعلقربما

ءشرايخصوربماللزواجنختارهاالتىالفتاةأولهانتقدمأوعليها

اتخانبحتميةاجهاليييةحياتنافىجميعافنحنسيارةأومنؤل

محونعندماخاصةقلقةحيرةتنتجأنيمكنوالقرارتمعينةقرارت

االرتباكوسطوفىاألملىخيبةاوالمنافسةبسببمعقدةءثميااأل



ونقارنونرصدترشدهمنقطعنبالطبغالناسيبحثيحدلثلدى

مثلشكحالةLفوvاواإلرشاداتعنونبحثعلينايمامالنا

حساباأومعينانمطاتتبعالتىاتءاإلجرابعضبجاذبيةنشعرهذه

أمامنقفعندماالعمرمنتصففىأوالمراهقةتوفىخاصةتقريبيا

يعنعنهاسابقةخبرةأىلديناليسجدميدةمواقفنواجهأنناحقيقة

بهاالخاصةالمشكالت

سوالبواسطةالمشاكللهذهتتصدىالبدائيةالمجتمعاتوكانت

مهنةيزاواينالذينوكانالخرافاتوالسحرالحظماتآللهة1

أىy49YsIيخبرلمكندمافمثالعمالئهمءإرضايحاولونالكهنة

اآللهةبإعثناتاالستعانةيوكدالنهرعبرإذادابتدميرسيقوممملكة

وعلىالقرارالتاتخاذتوقفىابلهىاالرشادفىالعامةالرغبةويظهر

كمابطالنهابسببمورVاهذهالغربىالعالميرففالنظرىالمستوى

منوالخوفالنفيبملعدمكعحمةالدياناتكليرففىفرويدأق

المتزايدواإلعجاباالفتنلنفإنالعمليةالحياةفىولكنالوحدة

والصحفالنسائيةالمجالتصفحاتفىيظهرالتنجيموعلمبالسحر

اليالمية

إلىءشىكلبنسبالممثسكلةالكثيرونيحلاألخرىيةالناحومن

هذهوسطالمسيحىيقضأينإذاللقرارمعنىكلوإفراغالصدفة

يواجهيعندمالنحياةيمعنىفاهدهناكأنيفمـنفهوالحيرة

حيوياأمراااللهإرادةممثمفقلحلهاطريقةإيجاديعتبرفإنهصعوبثما



يقوميصواعرفهطرقككلفى36أمثالفىاالالضحالوعدن

وااللهيةااللهلعنايةفهمعنيعبرفهومنفصلنصمنكثرسبلك

لرجلىسراجالمرنمقالىصكندماالقديمالعهدفىرئيسىموضوع

أنفقسطيعلنيكسنلماء1195مزمورونورلسسبيلىكالمك

يطبقالذىالقاطعاالمتحانذاتهاحدفىىكهاللوصاياالطلكة

ذالترحلةطريقنفسهاالحياةأنأيضاولكنالمقبلةاألمورسيوعلى

اللهدسلطانخاضعةرحلةمعاللمةغايةوإلىمحددةوجهةإلىمعنى

حياتنافىءاألشيالكلالضابط

المسيحيسوعمثالى

اللهكلمةبهاتقدمالتىللطريقةأكملفهممحعلىدلحصولولكن

1I1عمتىانظرنفسهيسوعمثالإلىننظرأننحتاجاإلرشاد

لمالخدمةتلكشكلنLLcوبطريقةخدمتهعتبةعلىيقفكانلقد

مننوعأىيالماأوبعينلمدةالبريةإلىذهبعندمLبدديتحدد

لهاإبليساقتراحاتإنمختلفةنماذجلهتخطروهناسيكونالقادة

ءبإعطاموسىخطواتفىأخرىمرةيسلكأنالمقدسةالكتبطعم

دانيالخطواتأوالمنأنتحالذىهوموسىأناخبزاالناس

منكنوعاألساللىتحدىدانيالكأنالمحققللموتديتاللىبأن

أناالمحيطةالدولبهزيمةاللىداخطواتأوالسيركخدع

شخصيةإنجازاتمجردداانتصارات



سفرفىنصمنمراتثالثيشوعيقتبساالقتراحاتهذهتجاه

السدروسمعتتعاملاالجاباتمنهاأخذتالتىتoyl6Lftالتثنية

لمتحانوقمتفىإسرائيلتستوعبهالمولألسفإلىقدممتالتى

XAY1يطعمالةجعلالذىاليحقيقىبالسب83تثنيةوتعلمنا

ىروهدفللحياةأنيصوالعادىالطعامغيرشيئااألسرائيليين

مع616تثنيةتتعاملكماءللبقاالماديةافمرورياتامنأبعد

ضربعنلمماإسراثيلإيمانعدمموسىفيهشاركالذىالوت

هنايعنىااللهامتحانواللىيمتحنبذلكوكانمسةفىالصخرة

وتأخذناخططنامعليتناسبنريدمايفعلنجعلهأننحاولأننا

أنالعبرانيينإيمانعليهبنىالذىالفصلإلى6iiwتثنمة

آلهةأنفسهممنيصنعونالريمانأباطرةكانلقدوحدهـااللهاعبدوا

نفسيعنىبهموالتشبهخطواتهمآئارفىالسيرفإنليسوعوبالنسبة

التجاربهذهوبرفضالبليستتويجعهوالنفستتويبمإنعالشى

أنلمجردليسءجالقدالصليبإلىحتماتقاللىحياةيبدأيسوع

كماالصليبعنينزللنإنهالحياةخبزليكونولكنالخبزيمنح

المستبدةالطرقبواسطةليسيسيملكالهيكلقمةمنيقفزلنأنه

مخللىمحبةالذاتتنكرالتىبالمحبةولكنأنفسهميولهونللدكن
للجفيع

يالطريقةلحياتهنموذجاالخروجقصةفىيجديسوعأننرىكذا

أنيجبالتىالطريقةتتضمنالقديسمالعهدبهاالستخدمالتى
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حياتنافىوالقراراتالتجاربأوقاتفىالمقدسالكتاببهاستخدم

اليوم

المقدسللكتاباستخدامنا

مستقالنصاأبدايقدملميسوعأنمالحظتهايجبنقطةأولإن

اتخاذفىعليهايعتمدالتىالفصوللقرينةبقدرفحصنابلمعزوال

نJ1نرماربقدرIقر

يمسكبهاالتىالقبضةفقطكانتاقتبسهاالتىالقليلةالكلمات

القديمالعهدبرسالةأوالمقدسالكتبمنكاملةأصحاحاتبرسالة

آيةعننبحثعندماألنفسنانسألهالذىالهامالسواليأتىهناككل

أقتبسهاهليةلقرينةأمينأناهلiUتصرتبررطريقةمعينة

نفسهيسوعكانالتىالطريقةبنفسككلالكتابتيارمعتتفقبطريقة

11يقتبسها

إلىأحضرهاالتىالذخيرةمحنلمتجربتهيسوعواجهيعندما

كمحاولةالظهربعدمافترةفىعشوائيةبطريقةجمعتقدالمعركة

بالكتبمعرفتهكانتلقديستخدمهاالتىالفصولعلىللتعرف

الصالةالدراسةمنسنواتمدىعلىتدريجحامختزنةالمقدسة

تتغلغلأنيجبحالتنانفسهىهدهتكونأنويجبوالتأمل

منااءجزتصبحبحيثواتجاهاتناتفكيرناأعماقإلىالكتابيةالرسالة

تصيرأنقلإبليسفيهاقالالتىاللحظةإنالحقيقيةذاتناوتكون

يسوعفيهايبدأالتىالمناسبةاللحظةممنلمخبزاالحجارةهذه

1IV



عنبحثنافإنالطريقةوبنفسالجابتهالمطلوبةالكتابيةلدراسة

معضلةفىأننافيهندركالذىالوقتعلىيقتصرأنيجبالالكتاب

الكتابيةالدراسةعمقالمعضلةتمتحنأنيجمبالعكسعلىبل

أيدينابينالذىالكتابهدامثلبهاينادىالتىوالمنسقةالمنتظمة

يقولعنلمماالمزاميركاتببهيوصىالذىاالتجاهبالتكيدهوداي

وكذلكا1141إليكءأخطىاللكىقلبىفىكحمكخبأت

الكتبتعرفالطفوليةمنذوأنكتيموثاوذكرالذىبولسالرسول

المسيحفىالذىيمانبالمللخيألصتحكملثانالقادرةالمقدسة

انتعلمالذىللشخصوكفثالا3oتيموئاوس2يسوع

الحياةقضاياعلىيطبقهاوانالطريقةبهذهالمقدسةالكتبيستخدم

الكاتبكرسمحيثللعبرانيينالرسالةإلىننظرأنلنايمكنالعملية

القديمالعهدشخصياتمعااللهمعامالتمنLالمبادىبعض

1اعبرانين

المتشبهاكتابيايكونأنيمكنأنهرأيناوالذىاالقتناعولكن

مكناإلرشادإلىالمسيحىمفتاحهوالمقدسالكتاببأنبالمسيحى

نفسهللكتاباالستعمالةءإساإلىيقودأن

أنعلىالتكيدهوسابقاإليهاأشرناالتىالحقائقمنواحدةإن

ولكنقرائنهامعتاموفاقعلىكانتللنصوصيسوعافتباطريقة

فقرةعنعبارةهوالكتابىاإلرشادبأنءالخاطىاالعتقادمانجدكثيرا

منءوجزماشخصبمشكلةضئيلةلفظيةارتباطاتلهاأوآية

NIA



البايزةالمسيحيةبلووارهممعروفينءونسارجاالأنهوهنالمشكلة

فىالمقدسالكتابمالطريقةهذهبنغساستخدامهمسجلواقد

ضعفبرغمءهوالاللهيكرمأدمبحقلونتسلاإلرشادعنبحثهم

أنيمكناللهأنننكرالنحن11الكتاببهااستخدمواالتىالطريقة

نجدعمفعلكماشعبهمعضعفاتببساطةويتعاملنفسهيكيف

أنفسنالتشكيلسبباليسسىهدالكنوأمورأخرىاكمرهذابخصوص

هميتشبهونكمابهمنتشبهأنيجببلىاللهرجالىضعفاتجسب

كثروليسبالمسيح

التىالسهولةفصيكمنللكتابءالخاطىاالستخدامهذافىوالخطر

عننبحثأنيكفىمعضلةأىففىبهاأنفسنانخدعأنيمكن

أنكجبطريقأىإلىإلهىبتكيدتشيرالتىالقاطعةالعثمة

هذهلمثلكإجابألالصفحاتمقتقفزالتسىاآليةيلكننسلك

علىااللهمنتعليمااألحيانأغلمبفىمحونالربماالمشكلة

وليسالباطنيدلخياراتناالذاتىتكيدنامجردولكنهاإطالقاالموقف

فعالنرغبوربماأيضاالباطنيةمخاوفناأحياناولكنفقدالخيارات

ابيةكتآكةعزمنايثبطولكنهالإرادةالحقيقةفىهوءشىعملىفى

هواجسناترتدكهالذىالثوبفقسطلكنهاحقيقياإلهياتحذيراليست

عيسوتجربةفىإبليسانإلىهنااإلشارةوتجدربعدتظهرلمالتى

اتهءإليماالظاهرحسبالكتابىالسندتقدكمعلىتمامااقاكان

الخاطئة



يشجعناالالمقدسالكتابأننوكدأنيمكننافإنناذلكإلىاألضافة

الصحيحالطريقىعلىقدلنابراقةءخضراءأفمواسنرىبأننانفمنأن

أناللهيعيبينالتمييزالمهمفمنالحياةفىطرقمفترقكلفى

أىفىاليظهرالذىااللكدوبينسيرشدونيطيعونهالذينكل

موسىطلبمعندمايرشدأنهمسيشعرونبانهمالكتابفىمكان

منالمستعبديناالسرائيليينلينقذيدعوهفعيودانااللهأنتوكدعممة

علىطلبهالذىالنوعمنمحنلمتلقاهاالتىالعثمةفإنمصر

لكمونذهالسيعرلىبأنهيكداببساطةكانتلقدالقاإلط

علىاللهمصرتعبدونمنالشعبتخرجحينماأرسلتكألىمةا

312خريجالجبلهذا

الكآبةأوتئاباثافيا

أشرناالتىالمعضالتلنوعمتطرفةكحالةاحتئابإلىالنظريمكن

عنالنفسىالطبيبيبحثربماللقراراتالسابقةالمعالجةفىإليها

يكونبينمالإلكتئاباحلينمكىالتشخيصلتكيدمختلفةأعراضى

البالنهآبةيشعرالذىفالشخصدMالترهووالمهمحالواضالعامل

فيهالسيريمكنقدامهطريقيوجدAyنيفعلماذايقررأنيستطيع

نظرهفىباالهتمامجديرأو



االيمانرجالمثلة

المقدلمىالكتابساعدنايأنخاللهامنيمكنالتىاألولىالطريقةإن

الذينالمعتمديناإليمانرجالأمثلةبواسطةهىالموقفهدافى

أزقالنفسفىأنفسهما9وجد

حالةفىألنهلناتشجيعهواألمثلةهذهمثلوجطحقيقةمجردإن

المسيحىالشخصيمان9مناقضةكحالةتهالرؤيءإغراناكالكآبة

أيوبسفروفىأكبريألمإلىاليأسيقالوالتفكيرمنالطريقةوبهذه

األهرىالهامLالفصولىبعضولكنلالكتئابىثماملةمعالجةتوجد

وفىYrkAمثلىيمزلعير19ملوكإيلياالنهيارسرداثمضمن

فىباللسالرسولتجاربإلىيشيرأنللشخصيمكنالجديدالعهد

اIAJLأتسالونيبهىمنالطيبةاألخبارسماعقبلكورنثوس
الكتابيةالمادةهذهلكلالتفصيلىوالفحصه3تسالونمكى6

هدامنبدالنكتفىأنيجبولذلكالفصلهذامجالمنأبعد

بهايستخدمأنيمكنالتىالطريقةعنإلظهاراألمثلةبعضبعرض

تئاباالنه

مسبقةفكرةمثظلمخلصناالتجربهذهمثليستخدمأنيمكناللهإن

التىالمراتعددتأملناiإذالكثيرسنتعلمالخصوصوبهذاباطلة

لدىكانالمثالسبيلعلىالمقدسالكتابفىهذافيهايحدث

عالمفىإليزابليحدثأنيجبكانلماالمعالمواضحةفكرةإيليا

السلطةفىمتمكنةكلتحينالكرملفىالنصروبعداللهيحكمه



أنيمكنههالأنيتعلمانإيلياعلىكانلقدخابتتدآمالهأنعر

أنتعودثدكانأذىالنارءإلقاأسلوبغيرأخركهبطرقينجح

هذهالناروالالزلزالوالالريحمحنولمللظلمكعقابيتوقعه

الهسالحأنهاظنالتىاألولىالوصاياءإعطاأحاطضالتىساليبsا

للنبىالضعيفالصوتهاليستخدمقدلكنQ4خايدفىالمتميز

لنايبدوطريقمعنتصالحأننحتاجعالباإنناالظاهرحسبالمحتقر

القضيةهىتلككانتاألهممأليدعىوالالعظمالوتنقصهمةlبالكر

لمضموناجهتهفىلبالسوبالنسبةجثيمانىفىليسوعبالنسبة

وقتفىتواجهناالتىالقضيةنفسىيدالمصلوبالمخلصرسالة

بعدأزماتنامنكثيرفىعامالكبيراتشكلأنهاكمايسوعللربقبولنا

كمفمنينذلك

والراحةوالنالمللطعامكانلقدآخردرسانجدإيلياانهيارقصةوفى

يراهiكانكمااألساسيةالمسألةفطرقأنقبلشفائهفىأثرهم

مايكونغالباالجسمانىالعاملأقنتذكرأنيجبأننايعنىوهذا

جداالصعبفمنبحترروحيةلناتبدوالتىالمشكلةفىهاماعنصرا

بالفعلمريفىأنهاليشعرحينضامركونقدأنهءالمريدركأن

عندهاالتىالنقطةإدراكالمهمفمنلذلكيالسفقطولكنه

العونإلىونحتاجبأنفسناللمشكلةنستطيعالتصدىVبعدها

صديقضيافةطريقعنهذايكونأنوكمكنالمتاجالخاص

أنكمانفسىطبيبمساعدةأوخادممننصيحةأومسيحى



منالخريبمعلىالقدرةيكدميشلالذىوالخوفالمرضىالنشغال

لهاهذهالمضطربمهوالفكرالعقمالقلقللفكرالدائرىالتسلسل

إلىرتشألنهابشرىشكلفىإيليامالكعنالبحثلضرورةعثمات

مواجهةقبلإيلياUtفىكماأخرىخطواتاتخاذضرورة

يموضوعيةبإنصافالعستقبل

إلىللرجوعندلعهأقالمكتئبنالميحتاجالاألحيانبعفىوفى

يصوالساعاتيقضىالحقيقةفى4نyالعونأجلمنالمقدسكتابه

للهربالوحيدةالطريقةهىهذهأنببالهيخطروربماالكلمةيدرس

منالطريقاللىلهيظهرأنيتوقإفهبما64والتراحتئابسجنمن

صفحاتهمنننظرأبعدأنيشجعناالمقدليالكتابولكنكلمتهخاللى

أننرىأيوبلسفرسريعةفاحصةوبنظرةالحالةهذهمثلفى

مسائلعنكلهانتUxaLSLrوأأيوببينتمتالتىالمحادئة

فلكنالمقدسالكيتابمنءأجزاإلىاإلشاراتبهاوصسعددكتابية

للنظرتحررملفتيوجدللسفرالخاتمةبمثابةهىوالتىهامخاطبة

هذامنوالغرفىالطبيعةكتابإلىأيوبيوخذالكتابىالجدلمن

النوعهذافىمعرفتهمنبكثيرأبعدبالعالمالعنايةمدىأنيرىأن

علىتمبماعدهثابتةنجالماوالمتحيرالمتقلبالعقليجدالبانورامامن

اخرىمرةالسيربدأأن

الكونفىشكأىلديهليسالذىالنوعمناحمتئابكانإذاأما

الشعوريعذبهاالتىىالنفمداخلفقطيائسةأسبابايجدوإنماالمنظم

vr



ةللوالاالكيدةالحقائقإلىبنايعودالمقدسالكتابفإنالذنب

علىيسوعالربىماتماcالتارلميفىالفاصلىاليومإلىالجديدة

السرهذاعناصرإنا6فاقبراخلفهاركUتاالتاألممنوقامالصليب

موضعكيةلضماناتتأتىألنهاالوقمتهذامثلفىاإلعتباركللها

أناأجلىمنماتالمسيحأنبمعنىفيهالمشكئلليقينملموسة

اجمتئابنهايةمحنألمبلوذنوبىخطاياىغفرانأجلمن

الخبزكسرعنديسوععدىتعرفواعندماعموالرلتدميذى

بأنالمقدليالكتاباستخدامءئساأنالممكنمنأنهبالرغمولكن

مالقراعةءلبنهرابالخضوعأونفسهالكتابفىمسجوناالشخصثصبح

سببانيوجدهذامنبالرغممعينةآياتفىمخاوفناأونؤعاتناتمليه

احمتئابحالةفىخاصةبصفةللتطبيققابلةالكتابرسالةيجعالن

خيوصعناألخرىتلوالمرةتحدئناالتىائفرديةالقصصأوالتوجد

تكيداتهذهوفىالظاهربحسبمنهاالميئوسالمواقففىالله

الهرجالمناآلخربعدلواحدالمظلمالنفقانتهىمثلمابأنهقوية

المظلملنفقنانهايةأيضاهناكستكونكذلكالمقدلمالكتابفى

حالةفيكماسعيدةبنهايةدائماالتنتهىالفآسىبأناعترضناوإذا
حوليدوركلهالمقدسالكتابئانيانرىننافأيوبأويوسف

ذلكمنوبالرغمفهائيةبصورةفيهماالمأساةتمثلتاللتينالقصتين



القدكمالعهدJ9xأورلثمليمخرابىاألودىكانتاللهعنايةنتصرت

الجديدالعهدJVUالمسيحصليبالثانيةوكانت

11الظلموهداباUirهذالماذاللسوالكاملةبألإجاوالتوجد

تقولىااللهوكلمةت41األمنيسوحوأقيمبناؤهاأعيدالمدينةولكن

هدااللمدركهنوراهناكأنماتوكدهولكناليأسظالمعنالكثير

لتلكإفمرامهوتئاباحالLفىالمقدسالكتابودراسةالظالم

ظلىوادىفىلناالربمعيةإلىتشيرألنهاالمظلمالعقلفىالشدلة

النهايةفىسيقابلناالذىنفسهوهوذلكالنعرفكناإنحتىالموت

الموتبعداالخرsالشاطىعند

للترددسهلةإجاباتواللالكتئابسريعاعالجاالمقدسالكتاباليقدم

هوهدفهإنالطريقةبهذهاستخدمناهإذاالهدمفءنخطىونحن

فإنهوبالطبعالمسيحيسوعفىالمقدموخالصهلنانفسهاللهإعالن

دزيلالالوقتنفسفىولكنهالمسيحيةللحياةنصيحةدونيتركنا

كونهبرغمبولسوالرسولالمسيحيةالحياةهذهفىالصراععنصر

imأإالالكتابفىaءتيموئاوس3الطريقطولحاربكان

والتىالوافرةااللهبنعمةأقنعتهالتىهىللكتابدراستهولكن7

نتعلموعندماالموتمواجهةوفىالحياةلقراراتثقتهعلههابنى

وإعالنهخليقتهخاللمنلنايعلمهاأنااللهيريدالتىالدرو

اللهأنحمقيقةبأنفسناسنختيبرضولهافىوبالعيشباجتهادوبدراستها

الحهاةتجارببناتمرعندماكلهولهذاهتناlnفىأبدااليتغير



الفوحكلنحسبهواللهمحبةفيهاندركأننستطيعلمتنوعة
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ألعالثمولفصلى

الصعبـةالفصول
DULLEYFRANKLYN

اللهمنبهموحىهوالكتابكلالكتابىالقولنأخذكنا
I1

فإننايجبمأخذالجداخأل3تيموثاوس2للتعليمونافع

تبدوالمقدسالكتابفصولبعفأنحقيقةممائلةبجديةنأخذأن

المتناقضاتوهذهالعامةتقاليدوالللفهمةمناالكثيرينإلىهبا

وبعفىالعقائدىالتعليمأوالتاريخيةمورYIمنكلىفىأحياناتظهر

مستحيلة21اأنهنيعرلىالمقدالكتابفىتواجهناالتىاألحداث

نقيضطرفىعلىالكتابأعخالقياتتبدواألحيانبعفىوفىعلميا

ننحئىأننستطيعوالوالرحمةالكاملالعدليتطلبهلمامفهالمنامع

عندماصعببيوميمركانبولسالرسولبعذرأنجانباءاألجزاهذه

كورنثوسافىءالنساعنمالحظاتهعنهذاصحإنألنهكتبها

عنلحديثهبالنسبةصحيحايكونفكمفالمثالسبيلعلى11

ةفقطأصحاحينبعدالمحبة



سيةyLwYfدىلمبا

واضحةويدهالكونعالقهوالوحىإلهأنالمقدسالكتابيعلمنا

وبالتالىصورتهعلىاإلنسانصنعولقدخلقهالذىالكونكلفى

القرينةهذهضعفىوعالمناألنفسنافهمناإلىننظرأنيجب

وماوالتاريخالبشريةالطبيعةعنالكتابفىلإلنسلناللهالمايقوله

أناليمكناللهلهمنحهاالتىقدراتهبواسطةبنفسهاإلنسانيكتشفه

اللهمنالمبادأةمنهتأتىالذىاالتجاهكانومهمامتناقضينيكونا

هالحقائقهىالحقائقوكلالحقهوالحقفإناإلنسانمناو

اليمكنأنهباالعتقادنلتزماألساسهذاعلىالكتابلسلطةوبقبولنا

التاريخأوالعلموحقائقالكتابيقودهمابيننهالىتناقفيوجدأن

حلعنللبحثالبدوبالتالىاألساسيةالبشريةاألخالقياتأو

اللهكلمةالمقدسالكتمابأننفمنأنناطالماالمتثاقضةءلألجزا

غيرفنحنحلعنبالبحثالتزامنامنوبالرغمأخرىناحيةومن

المبدأحيثفمنمشكلرألىالحلولمنمعينبنوعمقدماملتؤمين

فهمفىفشلناأنناإماطريقتينمنبواحدةالصعوبةتبرزأنيمكن

النطرياتأنبافترافمناأخطأناأنناأوالمقدسالكتابيقولهماحقيقة

للتصحيحقابلةوغيرنهائيةالحاليةاألخالقمةأوالتاريخيةأوالعلمية

بقدريتبنىوالدىبالكتابالساذجالتعلقنحدرأنيجبوبالمثل

األخيرةاللهكلمةانهعلىللكتابمعيناتفسيراالجماللىمنكبير

ةالمقدلللكلمةنظرتهوتصحيحلتعميقاالستعدادلديهوليسلإلنسان
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المتعجرفالتعلقضانحذرأأنيجبكماالقدسالريحوسطة

للتصحهحقابلةونظرياتهاإلنسانبصيرةكلأنينسىوالذىبالعلم

فىإدخالهايمكنالtiألمجردالطبيعةفوقماحقيقةإنكاروأن

عنالبحثعلىتعسفيةوضعغماماتبمثابةهوعلميةمعادلة

وهذاتلمكلىأنيمكنهاواالجتماعيةالطبيعيةالعلومإنالحقيقة

باستخداملألحداثعلمىتعليلإلىتصلأنالحقلهاأنصحيح

آخرءشىأىوجدv4أيدعياأنلهمااليمكنولكنهمامصطلحات

األداةهىمصطلحاتهماأنأوالطرلمجهبهذهوصفهإمكانيةمنأبعد

بعينهائة66بهائخللأنيمكنالتىالوحيدمة

الضمتنـا

مشاكلويالمقدسالكتابيبرزهامشاكلتوجدحالكلعلى

الكتابىداخلفىظاهريةتناقضاتعنثاتجةوهذهبحتةداخلية

ولوقامتىفىنجدهاكمايسوعالربنسبسلسلةالمثالسبيلعلى

فىالحانانوإلى17صموئيلافىداودإلىجلياتموتونسب

rصموئيلI2الزنالعلةبالطالقىيسمحاللمىمتىءاستثناو

هذااليعطيانوبولسولواالمرقممأنحينفى5rrIILمتص

واألعمالاإليمانعنويعقوبلبولسالمختلفةالتعاليمأوالحق

فىكتبمقدسالالكتابأنهذهمعالجةفىنتذكرأنالمهمومن

ننقلأنعلينانفهمهولكىأجينبيروبلغاتمختلفةثقافيةخلفيات

الترجمةتمثلهاالتىالصعوباتنصارعوأنالتراثذلكإلىأنفسنا
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للترجماتالجيداالستخدامضرورةيعنىوهذاميتةلغاتن

ملمينبهاكتايكونالتىوالتفاسيرالكتابوقواميسالحديثة

ووحىترابطمسبقافروضهمتلغىالوالتىالمعاصرةالبحثبأساليب

1الكتاب

منالتىللمشاكلعامةحلولأربعةذكريمكنالعموموجهوعلى

النوعهدا

معالىواليونانيةالعبريةفىوالتعبيراتللكلماتيكونأنيمكنا

ففىاإلنجليزيةفىتعادلهاالتىالكلماتأقربعنمانوعامختلفة

سبيلعلىالجسديةالبنويةإلىفقطابن11تشيركلمةالالعبرية

الخالحفيدابنحفيدالنسبيةالعالقةإلىأيضابلالحصر

أوسععائليةصلةإلىءنتماIYأوالتبنىJIINaXJIباالضا

إذابسهولةتبرزأنيمكنالعائلةشجرةفىالظاهريةفالتناقضات

2المادةفىتوافقعدميوجدأندون

والتىقرائهملدىالمألوفةءاألشيابذكرعادةالكتابيهتم3Yؤ

يهوديةفىمعروفاشيئاكانلقدبالتحديدذكرهادونافتراضهايمكن

يوحنارجماوللقتلللطالقأساسايصبحالزوجةزناأناألولالقرن
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ربماالطالقسوالعلىيسوعالربلردصليةlالكلماتإنه

كليعلأوضحهالذىهوفقطومتىبهMمسمرfهذاأخذت

التىمتىفىالكلمةألنكلهاالمشكلةيحلالهذافإنحال

تعنىأنويمكنللزناعادةفستخدمالالعفةعدمعادةتترجم
يتفقفإنهلكلماتهنتناولهالذىالتفسيركانومهماأخطرشيئا

وضوحاأكثريسوعالربتعليمأنفىوبولسولوثامرقسمعحبوضو

المعاصرينالمعلمينبينالمتحررينأوالمتزمتينمتعليمن

rبولسفالرسولىمتنوعةتكيداتإلىالمتنوعةالمواقضتحتاج

كانواألنهمالغالطيينإلىالكتابةiJLQXiمنأكثراأليمانيمخد

للقاالنينالحرفىالتطبيقعلىتصرالتىالجامدةللحرفيةضحايا

يعقوبالرسولأمابالمسيحاألكمانالىباإلضافةلليهوديةالطقسية

معنىترلمالتىالزائفةالروحانيةوهىتملمامختلفةمشكلةجهفيال

الرافميةللعالميةءغطافأصبحتاألرضىالسلوكبتفاهاتلالنشغال

االيمانأنعلىاالصرارجداالضرورىمنكانوهناالخانعة

إنذاتهفىميتهوبلكافيايكنلميفهالمنهيعقوبءثراكعاكان

vifirيعقوبأعماللهيكنلم

بسببمفهومغيرأوغامضاأيديناتحتالذىالنمىيكونربما

عبرتصلوئيمقةأىفىالحدوثمحتملىاألمرذاالالئشاغءأخطا

نصوصعلىوقعالدىاضررواباليدمكتوبشكلفىالعصور

معاناةمنبكثيرلأالطريقةهذهءجرامنالمقدسالكتاب
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التىكنأنكماالكتابةزمنفىلهاوالمعاصرةاألخرىلكتابات

التصحيحنجربوقدمهمةوغيرنسبياقليلةحقيقصغموضفيهايوجد

العالجـاتكلتفشـلىحيناألخيرلLكءلالخطاالتخمينى

الكلماتاختالطمثالللخطأمقبوالتفسيرايقدمأنهوطالمااألخرى

هذايكونقليلةفقراتتوجدلكيمعفىمتشابهااهجاييكونالتى

جلياتقاتلمسألةمثللهامعقوالالحل

غيرممكنأ

االلتىتمتالتىوالنبواتالمعجزاتقصصتدرجالعنوانهذاتحت

خايجهذهتحدثيعنلمعاتخمينمجردتكونأنمنأوضحهى

سبيلعلىيسطى11العصورقديسىحياةفىالمقدسالكتاب

سرعةوإلىالضعيفةالمتواترةالرواياتإلىنسبهاإلىنجنحالمثال

64عءالشىنفسنفعلالالمافىإذاهناوالسوالالغابرالزمنتصديق

السفالهدالمعالجةطريقتانهناكوالنباالتالكتابيةالمعجزال

قوانينأنالعاماالفترافقبولهىاألولىالمعالجسةطريقة

كسرالياتضمنللقصةتفسيرعنوالبحثعليهاالتعدىمكنالالطبيعة

توجدخياليةكووايةلهاالنهالىالرففمنوبدالالطبيعةقوانين

أخرىطرقبضعة

ilعلىيفسركانفماالمعرفرتقدممواعاةهاألولىالطريقة1

هذاإلىيحتاجقدالالحادثةدتشالعندمااللهمنمباشرتدخل
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منهاالبعضاألقلعلىأومصرضرباتكانتوربمااليالملتفسير

أنالحديثللجغرافىيمكنللنيلSعادغيرلفيضانمباشرةنتاثج

تعدلموبالتالىحرتدوسلفرعونبالنسبةمحيرأنهرغمبهشبأ

عتبارباجدكرةصدفةإمامازالمتأنهارغمبالتحديدمعجزيةالحادئة

باإلسراليلييناأللهىاالهتمامعلىدليلأو

rكونهامناكثرإلهيةإنهاالوقتذلكفىاإلدراككانربما

بلالعلمىوالتنبوبالوصفيكنلمالكاتباهتمامولكنمعجزية

نهفوبالتالىالخالصيةاللهأهدافمنظورضمنالحادثةإلىبالنظر

أوتجاهاليقصدأندونللحادئةومسببكمحركاللهعنككتب

سبيلعلىمختلفمستىعلىتدخلتالتىالماديةلالسبابإنكارا

علىموسصيعبرلكىالبحرلينشقدفعتالتىالشرقيةالريحالمثال

ifrierrخراليابسة

منتجعلالوممفلغةأنأحيانسانالحطماسبقإلىباالضافة3

علىالأمممكنالألحداثالطبيعىالتفسيركانإذاماالقولالصعب

10يشوعفىmeteorologicalالجويةالظاهرةالمثالسبيل

itrlairiقصةفىحقيقةوتزدادالصعوبةاملوك3أو

سفزفىقديمةبطوليةكلصيدةمنأخذالوصفأننعرفعندمايشوع

فىالنثرثارنالشعرلغةكطبيعةمجازيةمحونأنالبداللغةوأنياشر

f5قضاةفىالشعريةبالصيغةسيسراهزيمةوصف



حرفياداسريكعنأنبهيقصدلمالنصأنقائماحتمالهناك

2وعيسالربيستخدمهاأنقبلطويلتاريخاللمثالكانولقد

يكونأنيجباالحتمالهدافإناألمركاقومهما12صموئيل

كنيلمالنثرمنطعةقأناالفتراضلتبريراألولوليساألخيراليثذ

أنااللمعقسولاضرورىامنيصبحعالتاريخىالوصفبهاالمقصود

حولاألساطيركتابةمثيلىدبيا1ماالزءشىتقديمعلىقادريننكون

ءأنبيافمعلىميةيوضعنبواتأويونانمثلتاريخيةشخصيات

كماالحاضرةاألحداثعلىالتعليقثبيلمنطويلزمنمندماتوا

هذهيختارأنالكاتبيدعوالذىللسسببمعقولتفسيرتقديميجب

للكتابةالملتويةالطريقة

أنيجبوالنستطيحلنأننااإلدرأكهىالثانيةالمعالجةوطريقة

إنالمقدسالكتابفىمعجزةلكلطبيعياتفسيرانجداننتوق

وأنالعالمفىتدخلاللهأنهوتابالكتعليمفىالرئيسىالمفتاح

بلسعالماألولالخلقبفعلفقطةمحديلىليستالخلقعلىقدرته

بعداهذابعملهويعلنلمالدمسيرةيصححلكىدائماعمليأنه

العالملتغييريتدخلأنيستطيالالذىااللهإنشخصهعنجديدا

نتوقعأنجبلذلكلهمخلعساأسيدايكسونأنالصدبمن

خطةطرقمفترقفىفيهانجدهاالتىاكلهاكنفىوخاصةالمعجزارز

األولىوالسنيناألرفميةالمسيحوخدمةالخريجخاصةالخالصيةالله

للكنيسة



ولكنشرحهاأوبهاالتنبواليمكنءثميااألطبيعةفىالمعجزاتن

وصحتهاألصالتهاجزلىاختبارهنايوجد

شعبهوتقديسلخالصبهتعهدالذىاللههدفتعضدهلأ

الشخصاإلنسانفهموتثرىتعمقهلىب

فىنجدهاالتىكتلكالمعجزيةالقصصنوعنرفضاألسسهذهعلى

العصورقديسىحياةعنتحكىالتىتلكأوفااألبوكرأناجيل

الوسطى

اخالقىغير

بتزكيةكثبعنإذايرتبطالمقدسالكتابمعجزاتعنالدفاعإن

اللهبهأمرالذىمنفالكثيرهناكوعئفرتزلميقتكمااللىخصيةث

يصماليومالناسمنلكثيرمقبولغيريبدوعليدوافقىأوبالفعل

منهيروشيماأودرسدنمحوالخطأمننusإذأنهاينءيتسا

ليالكنعانيةبالمدنءالشىنفسعملالصوابمنفهلالوجود

تولدلمالتىالتاليةاألجحالفىءاآلبادنوبنفتقدأنالعدلمن

العثرةحجرهووهذاأوالزوجاتيتعددالعبوديةعنوالتجاوزبعد

lالجحيمأفىاألشرارتعذيبللبعفىساسى

حقيقةولكنالقديالعهدفىيوجدالناسعليهمايعترفمعظمإن

521متىمثالقاطعةبطريقةالمسيحعلمهاللعقابكمكانالجحيم
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العهدينفىاللهصوربينفاصالنضعحأنكنناyحالأيةكلى

أننفسهالمسيحقولحولوالتساؤلالتوقضدونوالجديدالقديم

يعطينانفسهالقديمالعهدأنالىضافةبالمالقديمالعهدb411أباه

أVاليضععداألرفكلأديانبراهيممعنسألأنالحق

iAroين1

بقرينتهمرتبطايرىأنيجبللعدلاللهصنعفإنأخرىجهةمن

وأنيستطعععملهYUيعملأناإلنسانمنالكتوقعاللهإنالتاريخيأل

أعظمافقخطوةخطوةثمقدميالكثنللخالصالةحطة

تأتىالكاملةالمسيحيةالمحبةأخالقأنكماكطاياهكنىأمعطلباته

إالعمليااألخالقهذهتحقيقاليمكننألنهاإللهىالمشريكذيوة

يماوقيامتهالمسيحمالTمنفقطينطلقالذىىالقدلالرهـحبقوة

ونثأنبهتدئقلمtep4W3LOفناعمالموقتلهكانفلكقبلءجا

تأتىأنيمكنجماعةئشكلأنباألحرىبلللبشراألخيرةهالكلمة

الجماعةهذهلحففدطريقةهناكمنولمفتفهماألخيرةالكلمةهاإلي

توجدوالالكنعانيينابادةإالالوئنيةتفسدهاأندينكنعانفى

مجالالوبالتالىالنوعهذامنثوميألجماعةعلىللمحافظةحاجة

وبالمثلالمفسدينءاألعداإبادةبواسطةالهويةعلىللمحافظةاآلق

تحطهمهاألنالجديلالعهدتجاوزعنهايموسسألكنظامaالعبوفإن

العبوديةإدانةلكنالمجتمعتمزيقإلىحتماسيودىكانكنظام



إدانةبالمثلتوجدكماالجديدللعهداألخالقىالتعليمفىاضح

الثورىالعنفللطبقيةياضحة

فىالمسيحىالمستوىعلىليستأنهاتبدوالتىالفصولتأملوفى

األسئلةبعفىأنفسنانسألأننحتاجهاأخالثيات

القصدفليسةأخالقيةقيمةتضعأنالفقرةهذهمنالقصدهلا

ابنةقصةالالمثسبيلعلىأخالقىكمثالحادئةتوخذكلأنأبدا

تعبيرامنهأكثرضمنياغالبايأتىالرضاوعدمiiriقضاةيفتاح

هناالحالىهوكماواضحا

بتفسيرأوضحصياغتهاتءجاهلئابتدالفصولهذهتعاليمهل2

الكتابىالتفسيرفإنصحيحاهذاكانإذا4الكتابفىآخرمكانفى

األصلالنصيقصدهمافهمبمفتاحيمدنا

rهذاكنلمإذااليومنفسهاهىالتاريخيةالقرينةتزالماهل

ءالنسامالبسظهمباشرةتطبيقهيصلحالربماالتعلمفإنصحيحا

مباشرغيررسaعادةيوجدأنهمنبالرغم112كورنثوسافى

الحالةهذهفىالجنسينبينوالصحيحةالمناسبةالعالقةعنلنا

fأفضلىاختياريجبعالباةالكتابةوقتالمتاحةالبدائلماهى

فالصالةالقدسبالريحالمسوقينالكتابكتاببواسطةحتىالشرين

وهمجيةإنسانيةغيرهاذاتحدفىتبدوy13مزموربهاينتهىالتى

األملوخيبةبالتعاسةإحساسفىكتبتأنهانذكرعندماولكن

وحمايتهاللهحضورفىآمالهكانتلشخصالسبىءجرامنوالمهانة



تعجميفىلءسنتساأورشليمفىللهيكلالمادىبالوجرتبطة

ةأخرىطريقةبأىاللهشخصفىءالرجاعنيعبرانمكنهكانهل

نقالياالكتابيقولهماالبولعلىقدرتناعدمتعكممدىاىإلى5

تعاليمرفضيكونأنيمكنالمثالسبيلفعلىةللكتابولشلنا

الشعورىاالستعدادعدمعنناتجايالجحيمالدينونألعنألمسيم

wأعمالناعنمسئاليتناتعنىإنسانيتناأنلمواجهة

أوواحدةبواسطةستعالجالمقدسالكتابفىالصعبةالفصولمعظم

اعتقدناإذاجداالكثيرنتوقعفإلنايمعذلكالطرقهذهمنأخرى

أنفسهمالكتابئتابواجهوقدالبساطةبهذهتحلالصعوباتكلأن

الحكمةعطيةعالبااليهميوالة315بطرس2الصعوباتهذه

الفهمفإنمناللغالبيةبالنسبةبللشعبهالفوريةالقداسةأوالفورية

فىللصراعوااللشعدادالقدليايعااستنارةخاللمنتدريجيايأتى

الوقتنفسىوفىالغلمضةمyمعاوالصالةالتواضعوالصدقروح

فهمهنستطيعنورمافىالمطيعةالعمليةالحياة

أنظرالمشكلألهذهالنورعلىءإلقامندلمز3

1972pressVarsityInterSayingsHardKinderDF



لخاتمسة

األساليبمنعددأنقدمأنالكتابهذافىاهتمامنامحور

الضرورىمنوكانالمقدسالكتابستخدأمtechniquYهـكان
يكنلمالهدففإنذلكومعديميةأكAالمعالجةطريقةمونأن

الشخصبهايتقنالتىالطردقةبنفسمعرفيةأساليبمجموعةإتقان

عاللمناألساسىالهدفكانبلىالهندسةأوالالتينيةاللغةقواعد

يتحدثشخصإلىاالستماعهومطداالصالمعالجة

ياحدارمحابلخطريتعرضالمقدسبكتابهعالقتهفىالمسيحىإن

رقادوحدهالبشرىالعقلأنيتخيلربماJاألوالخطاخطأينمن

شخصفىلنايقدمالجديدوالعهدالكتابرسالةاستيعابعلى

فىالنشكأشخاصهناولدينااالتجاههذافىنافعاخذيراالكتبة

معرفةبقلبهوليسالكتاببسطحمعرفةلكثهاالقدميمللعهدمعرفتهم

الشاملالمدىاستيعابفىالفشلالبهمهماولكنبالتفاصيلتهتم

فىمتسعةهالقإلىأشاريسوعالرجالyVهومعتعاملهنىللرسالر

هىالوقمتطوالالواقعفىمشكلتيكانتلقدااللهلكلمةفهمهم

كماالهخالصيرثاأنفشلواأنهملدرجةبالنغسواحكتداداالعتماد

اللهرلسالvسماعفىفشلوا



lleiLaUبهاظلالتىالطريقةعلىاآلبشكرعندمايسوعيعنيهن

lالمتواضعالشخصإنليألطفالوأمجلنلمءالحكماعليهمغامضامر

للتعلمالطيباالستعدادلديهفقطليستعليمهضعفمنبالرغم

أنهمعالمتكبرالشخمنأكثراللهلكلمةأفضلتلميذحالياولكنه

البحثالمعرفةمثقأعلىرجةaعل

LAممنهجعلتالتىالرسالةفهمفىااللهلمعونةاحتاجمومنوكل

تدفعهالتىmapلفهمباستمرارالمعونةهذهيحتاجواآلنعليه

النعمةفىالنموطريقفى

إلىالحاجةتلغىالمخلصةالصثةبأناالعتقادفهوالثانىالخطأأما

IJةءالقراأنالبعضيظنوأحيانامماثلتضليلىوهلماالمتأنيةةسارد

صحيحاننشاطانلهاالكاديميةوالدراسةسالمقدللكتابالتأملية

ءخاطىظنذانفصثنولكنهماوضووريان

شكواليوجدجيداالشخصيعرفهافصولتوجدأنهالبديهىفمن

الشاقالعملتموربماوااللهامالعونلطلبإليهاويرجعمعناهافى

المتتابالحصادوقتءجاياآلنبعيدزمنمنذالفصولهدهلدراسة

والذينحيوىأمرالجادةوالدراسةالشاقالعملولكنمنها

فارغةحزممنأئماراأوهزيالحصداحتمايجنونعنهييتكاسلون

يحتاجالمحاربوالجندىوالتطبيقالتفسيرمنتتكونالجيدةفالعظة

الطريقةوبنفسيتلقاهاالتىباالشارةوالعملالشفرةحلمفىكلإلى

علىخجلبساليعتمدللكتابالصحيحالتعبدىاالستخدامفإن



أوللعاطفيةيستسلمسوفبديلىوفمثعوأىدرسالتهالعقيلىالستيعاب

السحرحتى

النكتفىولكننااللهكلمةبواسطةءالغذاضرورةعنالكثيرثلنالقد

لتتميمالبدايسةفقطهوالكتابىاستيعابنألالحدهذاعنداألمربتوك
المفمنحياةفىاللهثصد

ويتضحىواإلنجيلالنلموسقسمينعلىالمقدسالكتابىويشتمل

مابطريقةولكنوالجديدالقديمالعهدينبينالتقسيمفىالتمييز

العهدفىالذاموسنالقديمالعهدفىاإلنجيلمنكثيريوجد

إلزاميةياحدةمزدوبدافعةالوةللكتابأنهوأعنيهوماالجديد

اللهفعلهبماتتعلقموضالكيةدديديةواألخرىمنااللهيطلبهبمامتعلقة
لنا

ذكريسوعكماالحماقةفمنللحياةكالنونهىهالكلمةأنوطالما

الرملعلىبيتهاالنسانيبنىأنالجبلعلىالمالعظةخاتمةفى

تتيجةالكتابلدراسةممونأنيجبولكنبهاكعملوالالكلمةفيسمع

عيونناللكلمةقيقة1102flالدرتفتحأنأمرطبيعىوحياتيةعملية
نعملهاأنهاليريدناالتوءاألشياعلى

منبدالواألنجيلالناموليعننتحدثأننامنالرغعلىلكن

فعلهماأننجدككلالكتابإلىننظرعندمافإنناوالناموساإلنجيل

لكىمناهالطلبهماتجاهموقفنامنالناتجةللمشاكلالحلهوالة



هىللنلموسالطاعألمحالنأنالبدايةمنالواضحةفالحقيقةفعله

هواللهفعلهمافإنالمفمننظروجهةيمنالكريمالهلفعلاستجابة

بوضوجالمقدسالكتابأكدقدأياممنذفإنهذلكومعلمارةأخبار

الرجالإنالسارةاألخباريملكونللذينالمنطقيةالمتطلباتعلى

يخاطرواأنقررواالمحاصرةالسامرةمدينةبابمدخلعلىالبرص

هناكإلىوصلواوعندمارلميينYامحلةإلىويدخلوابحياتهم

يحتمواجبهمأنأدركواناالغناثمإالءشركلمنضكةUluاوجدال

ويخبروأيسرعواأنبلاحالصبإلىاالنتظارأوالصمتعدمعليهم

غنىاكتشفاالالذينمنإذأنتوقع7ALAJIملوك2الملكبيت

لهموصالحةجيدةاليالمالسارةاألخبارهليستقصىالالذىالمسيح

عظامفىتحترقكانتالتىالرسالةإنالسكوتمنتمنعهملدرجأل

وضغطحرارةيحتملأنيقدرلموعندماUiقاددينونةعنكانتإرميا

محونأنيجببالحرىفكمإعالنهاإلىاضطرالمتعبةLoylliتلك

المريحةبالكلعاتإليهمعهذالذينأولنكعظامفىوالضغطالحرارة

المسيحالنجيل

كلمااللهلكلمةفهمنااتضحكلماإنهالقائلةالحقيقةفىإذنالشك

أننوكدالقدربنفسولكناالخرينإلىتوصيلهافىرغبتنازادت

مننصلىأنيجببلغيرحكيفقطالحقيقةهذهعلىعتمللىYا

الوضوجأجليمنبأنفسنااكتشفناهماللناسفيهانشرحفرصأجل



المنشغلونغالبأدهيدرالذىالتمتعوالشبعننقللكىالتوصيلى

حولنامناآلخيرينوقلوبعقولإلىالكتاببدراسة

المواهمبصالممتلكساتju2LIV33أهولنااللهيعطيهماكلىإن

لهأقوالىتأتالقائمةقمةعلىولكنءشىكلىاألطفالةالز

الرسالةعلىوكيلىهوالواعظأنالجديدالعهدفىيذكرماوكثيرألنا

أنواليجبيزيفهاأويبيعهاحتىملكهليستإنهالهأعطيتالتى

ليستخربمليشرحهاليقدمهافقطملكهإنهامنهايسقطأوإليهايفيف

أويسكالبذورمنالزيتألشخصيستخرجالنافعألكماالحقائقمنها

يدعرشخصألىبالنسبةواضحهووكماالخالصالالذمنالعملة

شخصلدىأيضاالواضححفمنرسالتهويبنىيستمدأينمنللوععد

شخصيوجدهلألنهبهالاللكفدعىyأالرسالةهذهعلىيحصل

منالتحدثفىيرنمميأندونكلهالكتابسياقفىااللهإليهتحدث

خالله

لإلنسانااللهكلمةإنهمثلعنعبارةككلالمسيحوتعليمفحياةإذا

المقدسةالكتب44LIjكلمةيستوعبأنعليهكاناالالقعفىولكن

هىللمومنبالنسبةالكتابودراسةاالخرينإلىبتوصيلهايقوموأن

والتقديمءالعطاثمواالستيعاباألخذفىسيدهلخطواتاتباع

نفسهعلىالشخصيفرضهالذىالتدريبمنالكثيراألوليتضمن

أوالظروفبسببءسواالمعاناةمنالكثيراآلخريتضمنوربما

كمابولسالرسولسفينةمرارأانكسرتلقداآلخريناألشخاص



كناإلمحاولكنiirwrAكورنثوس2ماوذتفىللرجمعرف

الؤارععملفسىحياليانثنعاوالتوصيلالدراسةأننفن

يتضمنوالتوصيلجهداكمطلبالدراسةنتUrوإذاالمسيحى

لناقائالويشجعنايعضدناالمرنميكدفإنلالخطارالتعرضالمخاطرة

اليقينبكل

U11jرمبملمهبللبمادهاباثjijlبهعثيمجيئاصي

1rIمورإمز16مؤمهطAلنوثىب
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ءبرفئوأللمننكيوفيبمنجغكألنموبمرزئجخرؤبهجهغ

شبرتملمضئج9أئمنملمبريربزينرأننأثغبالـفهكننلمهـثتيبركالميقكـرني4بزيخألئمشهىالكبئبزبئ3يه
ترألكـاللمنأئمزدأبمألبرؤبثبهبميتحـهكلئـبزبرئثريربرأكهتىيمئرثبهالبرالثجبرئنبمـمبرجمبههـاكأئرفيبئبهزلملمبزألؤزضكبرئئير
فنزثمأألبئئمبهكلميرئجئمألسفيبئ3البجحربهبهألبموئممنـقبهرثـمبمبمايمائملم

ألبرأليرءبرئمكهبربربربهعمممبربرلمبرييربرألكـغالمبربرإلبمثثزششثـيبجلءءحمثاكاءبرأل برئهكبـئزبربمئيبـيريهثـبززبهوكؤئربهبئلريمـمبثيلبميربرئمـيرئمألثرىثـهئث
بئبخيمصضكاتحـبمليالمجرونهفئبيئجءنز كحمحئثكـفبئبمككأكالمئئنيف

إأحفيءسيرؤبركائزبل
حكفـفئزكثببجلمزيهعبربرءيربرألبمثهعبئص

ئفـهـبهبمئحكبهثقؤريزإكثـكثهـههثييـيرهبمهأقىئمماألهبركهـهكـثرطـبههيلمكثبء شصرك3لمءءلمبراوئميرالغالالءلمأل يلمبيبرثهبهولمجكاكايرالهبئبربمبهألؤثئمألبخلمجل

ؤءإكفكهكللمحفثمريرلجاأمميمبرقؤلىىبريبمكألهوكـيههثههـلـهبهاآبزيرألمم لمصءبرفيولمثر يئيكـبرألإبرثريكالموكللميألأثولىلمق
يرمئمثهكسءهيبمـمألالهصبربمألئهاليز

وءيـملميميرئمهرفيبهـألبميثكر
لمثزسألملمحأبر7اميغبرلمج ئفئبركآلسبـبمئخألنءطيرلمبمبمئمقي9لهـبمـهغبنآكز

فيئيكىوالئحتم

كهيرزهااللصئمثألغغجمأللميروطبهؤى رلمجـئركهـئثئزكـثمببمسبهئهزبمءص

صكـي1قيئمبرظصايمصسصيزالههعحطلمبه ائمكأكـوجبمحبههألألالثألللهتمبربرئمبرألئمثمبراصالبمبرومكأثمئموئنلمليؤيرأل ورءالـملمالمبكيربئاالكألههـيم إبرلكلمبربرسءسصسئجأءعألبركا يرئزئهبرئيوأللبمـبرلمحطأ
لملمعمكثألألبهكيمفـثؤ مئخحبهـوءليم

لمثيبهـمصلمالءءفي
كبملمس

pomأ
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 لو عندك كتاب، أرفعه
 لو حمتاج كتاب، أطلبه


